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Medicina Natural nos Trópicos: II Tratamentos
Manual para um seminário de uma semana sobre Medicina Natural
A anamed (Ação para Medicina Natural) é uma organização e uma rede Cristã que
procura ajudar os povos nos Trópicos a alcançar auto-suficiência, tanto quanto
possível, sobretudo no que diz respeito à saúde. A anamed trabalha com pessoas de
qualquer fé, que se dediquem a melhorar o cuidado da saúde de seus vizinhos,
da sua região e do seu país.
A anamed alcança esse objetivo ouvindo os curandeiros tradicionais, conduzindo
sua própria pesquisa e desenvolvendo tratamentos confiáveis para muitas queixas de
saúde, com informações detalhadas sobre dosagens e efeitos colaterais. Publicamos
os resultados na série de livros “Medicina Natural nos Trópicos”.
Desta forma, desde 1985, colocamos gratuitamente ao dispor do público, todos os
nossos conhecimentos sobre a saúde e as plantas medicinais. Não mantemos
segredos e decididamente não reservamos patentes!
A anamed compartilha este conhecimento e a experiência sobre a “Medicina
Natural”, predominantemente na África, através de seminários de duração de uma
semana, atendidos por trabalhadores da Saúde, médicos, curandeiros tradicionais,
líderes religiosos, trabalhadores das comunidades e outros. O seminário abrange
a identificação e o cultivo de algumas plantas medicinais bem conhecidas,
a preparação de remédios destas plantas e o seu uso no tratamento de problemas
comuns de saúde e de doenças.
Este manual do seminário já foi usado em inúmeros seminários de treinamento em
países tropicais. Milhares de pessoas hoje desfrutam de melhor saúde por causa
desses tratamentos.
Definimos "Medicina Natural" como sendo a combinação das vantagens da
fitoterapia tradicional, como o uso de plantas medicinais disponíveis localmente,
com aquelas da prática médica moderna baseada cientificamente, tais como higiene
e dosagens exatas.
Uma vez que você tenha participado de um seminário, por favor, entre em contato
com outras pessoas em sua região e país que também praticam Medicina Natural.
Organize visitas de intercâmbio, realize seus próprios eventos de treinamento e
deixe que o anamed internacional na Alemanha conheça seus sucessos!
Obrigado!
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Secção I
Capítulo 1: Prevenção de Doenças Comuns
As doenças não transmissíveis (DNTs) são a principal causa de morte no mundo.
Em janeiro 2017, a Organização Mundial da Saúde divulgou um relatório bastante
alarmante, que disse, que entre os anos 2010 e 2020 as mortes por DNTs deverão
aumentar globalmente em 15% (a volta de 44 milhões de mortes!).
Na África, o aumento será ainda maior, mais de 20%, e até 2020 as DNTs causarão
cerca de 3,9 milhões de mortes.
As doenças não transmissíveis, ou “estilo de vida”, incluem pressão alta, problemas
cardíacos, diabetes e câncer. São causadas por inatividade física, dieta pouco
saudável, uso de tabaco e outras drogas, abuso de álcool, poluição e estresse.
Isso significa que são verdadeiramente evitáveis!
É um desafio para nós todos! Quando nós (os autores) visitámos a África 20 ou 30
anos atràs, nunca ouvimos pessoas que se queixaram de diabetes ou câncer.
Agora essas doenças são generalizadas!
1.1 O que é uma dieta saudável?
É uma dieta que inclui muitos vitaminas, minerais, proteínas e carboidratos mas
pouco açúcar, sal, gorduras, fast foods ou bebidas gasosas.
Em detalhe: vitaminas e minerais estão presentes em plantas de folhas verdes, em
raízes de plantas e em todas as frutas. As proteínas estão presentes em nozes, ovos,
peixe, feijão, lentilha, soja e grãos, como milheto e sorgo. Estão presentes também
na carne, mas por muitas razões é bom reduzir o consumo de carne. Carboidratos,
que dão energia, estão presentes em batatas, arroz, mandioca, milho integral.
A folha de moringa e os grãos de amaranto são notáveis porque contêm uma grande
variedade de vitaminas, minerais e proteínas, muito unusual por plantas.
Se possível, cultive sua própria fruta e legumes - orgânicamente. Isso mantém
o solo, as plantas e você e a sua família saudável. O uso e abuso de pesticidas
resultou na contaminação de muitas plantas vendidas nos mercados e em muitos
problemas da saúde dos consumidores.
Tanto quanto possível, as mães devem amamentar os seus bebês. Não se deixem
levar pela tentação de alimentá-los com biberão, conforme mostrado em
propagandas. Facilmente a sujeira e a infeção podem atingir o bebê através do
biberão, causando diarréia e outras doenças. O alimento comercial para bebês
enfraquece, tanto a criança, como a economia do lar!
As crianças devem ser alimentadas três vezes ao dia, com uma variedade de
alimentos nutritivos, em pequenas porções de cada vez. Se apenas comerem pão
branco, farinha de milho ou mandioca, acabam por ficar subnutridas já que as suas
necessidades de proteínas, vitaminas e minerais não são satisfeitas.
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Nas últimas décadas, os hábitos mudaram enormemente. Nossa ingestão de açúcar,
gorduras e sal aumentou pouco a pouco. Hoje em dia, o povo Africano come muito
mais açúcar do que em tempos passados. Os refrigerantes contêm um alto conteúdo
de açúcar. Como resultado, muitas pessoas têm cáries nos dentes ou sofrem de
diabetes ou de outros problemas de saúde, mas no outro lado não podem pagar
o tratamento de que precisão. Portanto, reduzam o consumo de açúcar artificial
e tentem beber chá e café sem açúcar.
Muitas famílias agora passam menos tempo na cozinha preparando refeições
nutritivas mas confiam mais em lanches de lojas ou barracas na beira da estrada
e gostam de“Fast food”,i.e., comida pronta à venda. Mas contêm muitas vezes
conservantes que não são saudáveis. Até a margarina tipo rótulo azul contém
conservantes. É mais saudável passar abacate no pão! Este novo estilo de vida
é conveniente, mas um erro enorme.
Qual é a solução de melhorar a nossa saúde? Cultivar frutas, vegetais e plantas
medicinais para a sua subsistência! Esta prática não é ultrapassada, mas muito
simples! A comida que preparamos em casa, cultivada em nosso próprio quintal é,
sem comparação, a mais nutritiva! Bebam sucos de fruta natural! Os trópicos têm
uma abundância de frutas maravilhosas! Refrigerantes e outros produtos comerciais
contêm vários aditivos e adoçantes artificiais que poderão danificar a sua saúde.
Tabela 1: Alimentos Essenciais
As
fontes
mais Raízes e tubérculos: mandioca, batata-doce, inhame
econômicas de energia
Frutos com amido: banana, fruta-pão
Fonte de energia e de Cereais e grãos: trigo, milho, arroz, pão
proteínas
Comer pão integral e milho integral. Evitar pão feito com farinha
branca e milho refinado
Alimentos mais ricos em Sementes oleaginosas: abóbora, melão, gergelim, girassol
proteínas
Legumes: feijão, ervilhas, lentilhas, soja
Nozes: amendoim, castanha de caju, amêndoas
Produtos de animais: leite, ovos, queijo, peixe, galinha, carnes
diversas
Fonte de vitaminas e de Vegetais: plantas com folhas verde-escuras (verduras), folhas de
minerais
mandioca, folhas de batata-doce, folhas de moringa
tomate, cenoura, abóbora, couve, cebolas
Frutas: manga, laranja, limão, papaia, goiaba, maracujá e muitas
outras
Sucos de fruta
Para um sistema imune Comer alho cru, folhas de moringa em pó de, geleia de Aloe
forte
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1.2 Cuidados com a água de beber.
Devem verificar se a água de beber está limpa. Dependendo da qualidade da água,
pode-se construir um filtro de terra ou usar sementes moídas de moringa conforme
descrito no Capítulo 11, ou ainda ferver a água num forno solar.
Trabalhe com os seus vizinhos para garantir que os seus rios permaneçam limpos.
Isso significa mantê-los livres de lixo e ter certeza de que ninguém lava as suas
roupas, bicicletas ou carros na água que é usada para beber.
1.3 Mantenham o solo fértil de modo natural.
a) Devem cultivar plantas leguminosas: Plantar leguminosas (são plantas que
naturalmente colocam nitrogênio no solo). Leguminosas incluem vegetais como
feijão e amendoim, e árvores como a leucena.
b) Compostar o seu material orgânico residual. Todos os resíduos de cascas de
frutas, folhas de hortaliças, resíduos de jardim (mas evite sementes de ervas
daninhas), estrume animal de frangos e outros animais devem ser amontados
(não muito perto da casa). Se mantida quente e úmida, boa terra preta será
produzida dentro de aproximadamente 3 meses. Misturar isso em seu jardim
e nutrientes (nitrogênio e minerais) serão lentamente liberados no solo.
c) Use mulch generosamente - veja o Capítulo 15.
d) Evite o uso de produtos químicos agrícolas. Use nenhum ou um absoluto
mínimo de fertilizantes artificiais ou pesticidas. Poluem a água, matam a vida
animal e vegetal inofensiva (e muitas vezes valiosa) e prejudicam a fertilidade
natural do solo.
1.4 Latrinas tradicionais devem ser lugares limpos e práticos!
As fezes e a urina são fontes de muitas infeções. Façam uma cova e construam uma
casa por cima da cova. A latrina deve permanecer sempre tapada. Pode se colocar
uma “chaminé” que deixe sair o ar da cova acima do telhado para que não cheire
mal. Quando a cova ficar cheia, tapar com terra e plantar uma árvore de mango em
cima! Depois, fazer nova latrina tradicional noutro lugar. As latrinas tradicionais
preservam os nutrientes na terra enquanto as latrinas não tradicionais, que
funcionam com água, causem poluição aos rios. Na latrina tradicional usa-se pouca
água, não esquecendo que a água é escassa em alguns lugares. Por isso, latrinas
tradicionais em muitas vezes ficam mais limpas e mais adaptadas a condições
tropicais.
1.5 Jogar o lixo fora, cuidadosamente!
Em muitas cidades, pode-se ver "fogos eternos", que são lixo, incluindo plásticos
e metais, jogados fora. Isso é perigoso para o meio ambiente e sua saúde. Se os
resíduos de PVC e alumínio forem queimados juntos a uma temperatura baixa, gases
muito venenosos chamados dioxinas são liberados. Lixo deitado ao redor parece
ruim, bordas afiadas podem ser cortadas, baterias e componentes elétricos são
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tóxicos. A água da chuva se acumula em sacos plásticos e pneus velhos e fornece
locais para mosquitos do paludismo.
Portanto, descarte seu lixo da maneira seguinte. Uma vez que você tenha seu lixo
desta maneira em casa, introduza este sistema em sua aldeia ou sua cidade.
a) BALDE VERDE para resíduos de frutas e vegetais, que devem então ser
colocados na pilha de compostagem. Os restos de comida devem ser fornecidos às
galinhas para que não se infiltrem no composto.
b) BALDE AZUL para papel: Queime uma vez por semana. Quando estiver
queimando bem, adicione o tipo plástico que pode-se queimar. Enterre as cinzas
profundamente.
c) BALDE VERMELHO para metal, vidro, plástico PVC, baterias e outros
materiais não degradáveis. Faça o seu melhor para reciclar essas coisas. Se a
reciclagem é totalmente impossível, enterre esses objetos profundamente.
As baterias são particularmente tóxicas. Não plante seus vegetais ou árvores
frutíferas sobre esta cova! Organize uma campanha para reciclagem de vidros,
garrafas PET, metais e papel.
d) Madeira. Queime e coloque as cinzas no jardim - contém minerais valiosos.
1.6 Sacos de plástico
Alguns países africanos agora proíbem o uso de sacolas plásticas. Isso é uma boa
notícia! Nas cidades, o lixo plástico espalha todo o ambiente e bloqueia os esgotos,
o que leva a inundações quando chove muito. Nas
fazendas, as sacolas plásticas são comidas por vacas e
cabras, que podem morrer por isso. Até mesmo crianças
podem falecer depois de brincar com sacos plásticos.
1.7 Limpeza e higiene.
Sempre lavar as mãos com sabão e água corrente antes
de preparar alimentos ou antes de comer, ou após ir à
latrina. Se não tiver sabão, faça seu próprio sabão ou
esfregue as mãos em folhas de papaieira e lave com
água. Todos os dias, deve-se tomar banho desde a cabeça
aos pés. Isto mantém o corpo limpo, e também a cama
limpa.
1.8 Instalar um fumeiro se quer cozinhar dentro da
casa.
Se frequentemente estiver dentro de um quarto cheio de
fumo, estará correndo um grande risco de desenvolver
problemas sérios dos olhos ou doenças pulmonares.
A melhor solução é construir um forno de combustível
eficiente com fumeiro (menos necessidade de ir buscar
lenha para cozinhar).
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Fazer uma tippy-tap é
uma atividade essencial
em um seminário.
Deve ter um tippy-tap
fora de cada banheiro!
Nos casos que tem tippy-taps
fora das casas de banhos de
escolas, a taxa de diarreia
e outros problemas intestinais
vão diminuír-se significativamente.

1.9 O exercício e como manter-se em boa forma.
Algumas pessoas fazem demais exercício (por exemplo, as mulheres que andam
vários quilômetros todos os dias para ir buscar água e lenha), enquanto outros fazem
poucos exercícios. A sua família é “desenvolvida” ou “subdesenvolvida”? Em
famílias “desenvolvidas”, o homem e a mulher compartilham o trabalho físico e têm
um exercício semelhante. Desta forma, a esposa não sofre de problemas das costas!
Mantenha-se em forma; você será mais saudável e mais capaz de resistir a doenças.
1.10 Evite acidentes de viação.
Muitas pessoas morrem ou são feridas nas estradas. Por falta das medidas seguintes,
este é um dos maiores riscos para a saúde em África: campanhas para verificações
de segurança em veículos, controles de velocidade, pavimentação de pedestres,
ciclovias em áreas urbanas e controle das emissões de gases de escape.

Secção II: Tratamento de Doenças Comuns
Capítulo 2: Feridas, queimaduras, furúnculos e abcessos
Use a bandagem de melhor qualidade que você tem. Se precisar fazer um curativo
mas não tiver compressas, corte faixas de pano, preferivelmente tecido de algodão
de roupas velhas. Para desinfetá-las ferva as faixas em água durante 20 minutos
e deixe as secar ao sol.
Tratamento de feridas, queimaduras e abcessos – resumo
primeira escolha segunda escolha
terçeira escolha
Doença ou queixa
feridas
açùcar
mel
papaia madura
recentes
feridas
feridas
alternar papaia não pasta de folhas
açùcar de papaia
madura e açùcar
infetadas
de guava
lavar com chá de
frescas geleia de áloe
água com sal
guava
queimaduras
latex de papaia
Pomade de
infetadas
geleia de áloe
água com sal
cebola
fechado alho esmagado
pomada de piripiri
cebola esmagada
abscesso
alternar papaia não pasta de folhas
aberto
açúcar de papaia
madura e açúcar
de guava
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A. Feridas
O propósito principal do tratamento é de prevenir que a ferida se torne infectada a
fim de que o processo de cura natural do corpo trabalhe da melhor forma possível.
Primeiro lave a ferida!
 Se a ferida estiver limpa:
use

a)
b)

água fria e
chá de goiaba

fervida

com

um

pouco

de

sal,

ou

Chá de Goiaba: Ferva suavemente um punhado de folhas de goiaba (frescas e
lavadas) em pelo menos 1 litro de água numa panela tampada por 15 minutos.
Deixe esfriar e depois filtre. Imediatamente após a filtragem, banhe a ferida com
este chá. Prepare um chá fresco cada vez que for necessário.
 Se a ferida mostrar algum sinal de infeção:
use “água de látex de papaia”
Água de látex de papaia: Se a queimadura estiver suja, banhe-a várias vezes ao dia
com água de látex de papaia com sal.
Coloque um pano em água a ferver e use-o enquanto ainda està muito quente para
lavar uma fruta verde de papaia que ainda está pendurada na árvore. Encha um
outro recipiente com um litro de água fria e fervida. Dissolva uma colher de sopa de
sal dentro. Agora faça cortes verticais na pele desta fruta verde, segure o recipiente
diretamente sob a fruta e deixe pingar 3 a 5 gotas da seiva na água (veja o foto na
capa). Ao usar a papaia verde, não retire a fruta da planta. Deixe a fruta na planta
e você pode voltar a usá-la novamente.
A.1 Feridas limpas, frescas sem pus
A.1.a O uso de açúcar apenas
Colocar uma camada de açúcar sobre a ferida. Utilizar uma compressa simples para
manter o açúcar no local. O açúcar extrai a umidade dos micróbios através de um
processo chamado “ osmose“ e os micróbios morrem. Faça o curativo três vezes por
dia; sem voltar a lavar a ferida cada vez, simplesmente trocando a camada de
açúcar.
A.1.b Mel/ Mistura de açúcar
O mel deve ser puro. A forma mais segura de ter mel puro é de comprar um favo de
mel inteiro e extrair o mel pessoalmente, da forma seguinte: esmague o favo de
mel, seja utilizando um pilão novo, ou um triturador de carne sem o disco de
moagem. Preferencialmente fazer isto à noite para não atrair ou ser atacado por
abelhas! Espalhe o favo amassado sobre um tecido de algodão limpo amarrado
seguramente pelas pontas sobre uma bacia metálica limpa. Coloque tudo dentro do
forno solar durante um dia até que o mel e a cera tenham pingado através do pano,
9

formando camadas diferentes. À noite, abra o forno solar e retire a cera que poderá
ser utilizada mais tarde para fazer pomadas (veja o capítulo 12).
O mel agora está pronto para o uso. Misturar quantidades iguais de mel e de açúcar.
O açúcar previne que o mel se torne muito líquido. O mel é anti-bactericido,
deixando a ferida bem limpa. A ferida deve ser tratada com a mistura de mel
e açúcar várias vezes ao dia, sem lavar a ferida a cada vez.
A.1.c Papaia madura (Carica papaya)
Colocar uma fatia de papaia madura sobre a ferida.
A.2 Feridas infetadas, abscessos abertos, feridas abertas e velhas
A.2.a Papaia (Carica papaya)
Com os seguintes preparativos de papaia, feridas abertas, existentes desde anos,
foram curadas, geralmente em menos de uma semana. Isto é um dos muitos
exemplos em que a Medicina Natural é superior aos produtos farmacêuticos
comerciais.
Use os preparativos seguintes da papaia até que a ferida esteja livre de pus. Depois
disso, trate a ferida com açúcar puro ou mistura de açúcar/mel.
“Açúcar de papaia”
Misture dez gramas de açúcar (use um recipiente extremamente limpo) com dez
gotas de seiva de uma papaia verde. Faça isso de novo todos os dias. Por açúcar
“puro” entendemos o açúcar que é retirado diretamente de uma nova sacola da
fábrica de açúcar. Aplique bastante açúcar de papaia em cima da ferida e, assim que
a mistura ficar úmida, adicione mais.
A ferida pode exigir a atenção desta forma várias vezes por dia.
Papaia não madura, verde
a) Fatias: Coloque um pano em água a ferver e, enquanto ainda está muito quente,
lave bem uma fruta verde que ainda esteja pendurada na árvore. Limpe uma faca,
coloque-a por alguns minutos em água a ferver e, em seguida, corte uma fatia da
papaia da espessura do dedo mindinho de uma criança. Coloque a fatia sobre a
ferida e fixe-a com uma bandagem. Deixe por quatro horas. Se causar muita dor,
remova-a mais cedo. Administre este tratamento 3 vezes ao dia por vários dias até
que todo o pus desapareça. Alterne este tratamento com o tratamento de açúcar.
Após cada tratamento com açúcar, retorne à árvore, descarte a primeira fatia fina da
papaia que agora está suja, corte uma nova fatia e aplique a próxima fatia à ferida.
b) Varetas: Feridas estreitas e profundas às vezes ocorrem, por exemplo, nas costas
de pacientes acamados. Sob condições estéreis, um hospital pode cortar pedaços
longos e finos de papaia verde e inseri-los na ferida.
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Papaia madura
Coloque uma colher e um prato em água a ferver por 10 minutos e depois use-os
para amassar a polpa de uma papaia quase madura e espalhe essa pasta sobre a
ferida. Repita o procedimento de manhã, a tarde e a noite. Quanto mais infectada
a ferida, menos maduro deve ser a papaia
A.2.b Pasta de folhas de goiaba (Psidium guajava)
Esse tratamento não custa absolutamente nada e, portanto, está disponível para todos
aqueles que simplesmente não podem comprar um remédio mesmo barato. Tome
um punhado de folhas de goiaba frescas e lavadas. Ferva-as delicadamente com uma
chávena de água em uma panela coberta por 15 minutos. Permitir que esta pasta
esfrie. Aplique esta pasta na ferida e fixa-a. Repita este procedimento
de manhã e à noite.
A.2.c Geleia de áloe
Para feridas velhas e abertas que se recusam a cicatrizar, encha a ferida com geleia
de áloe tirada diretamente de uma folha nova. Faça este tratamento três vezes ao dia.
A.2.d Óleo de alho
Use óleo de alho (Allium sativum), veja o capítulo 7.5. Aplique várias vezes ao dia.
Para fazer uma pequena quantidade de óleo de alho, misture uma colher de sopa de
alho picado com duas colheres de sopa de óleo vegetal. Coloque a mistura em um
recipiente de vidro e agite bem. Use dentro de 24 horas.
A.2.e Óleo ou pomada de cebola (Allium cepa): veja capítulo 12.
A.2.f Para feridas e furúnculos supurados, use uma pedra preta (veja o capítulo 13)
B. Queimaduras
B.1 Queimaduras frescas
Primeiro esfrie a ferida com água limpa e fria. Mais uma vez, o principal objetivo do
tratamento é prevenir a infeção. Mantenha o paciente sob um mosquiteiro para
manter as moscas longe da ferida.
B.1.a Aloe (Aloe barbadensis = Aloe vera)
Lave bem uma folha sem removê-la. Depois corte a folha da planta. Limpe uma faca
afiada e coloque-a em água a ferver. Com esta faca, corte a extremidade exposta
novamente para que fique absolutamente limpa e também corte as bordas
espinhosas. Em seguida, corte através do meio para expor uma grande superfície de
geleia do interior da folha. Esfregue o lado suculento da folha de Aloe por toda a
queimadura. Repita várias vezes por dia.
Mantenha o paciente sob um mosquiteiro para manter as moscas longe.
Aloe funciona como um desinfetante e antiinflamatório.
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B.1.b Sal de mesa
Dissolva 9g de sal de mesa (uma colher de sopa cheia) em 1 litro de água, ferva por
20 minutos em uma panela tampada e deixe esfriar. Despeje esta solução sobre a
queimadura várias vezes ao dia. Se a queimadura for muito profunda, enrole uma
bandagem ou pano esterilizado sobre a queimadura. Várias vezes ao dia, despeje
esta solução salina sobre o pano. Algumas gotas de seiva da papaia verde podem ser
adicionadas se a queimadura parece particularmente desagradável.
Em caso de emergência, se você não tiver sal, ferva e use a urina do paciente!
A urina contém sais.
B.1.c Chá de goiaba (Psidium guajava)
Faça chá de goiaba como descrito em A acima, e banhe a queimadura com este
chá 3 vezes ao dia. Faça chá fresco sempre quando for necessário.
B.1.d Óleo de cebola ou pomada: veja o capítulo 12.
B.2 Queimaduras infectadas
Água látex de papaia com sal.
Lave a queimadura com água de látex de papaia, como descrito em A acima.
Em seguida, use as receitas para queimaduras frescas acima, geleia de Aloe
(veja B.1.a) ou pomada de cebola (veja B.1.d).
C. Abcessos
Um abcesso é uma infeção que forma uma pequena bolsa de pus sob a pele.
C.1. Abcessos fechados (incluindo furúnculos fechados,
infeções da pele ao redor do dedo ou das unhas do pé)

feridas

fechadas,

C.1.a Alho (Allium sativum)
a) cortar fatias de alho e amarrar com uma ligatura, fazer isto várias noites, ou
b) esmagar o alho e esfregar a área afetada, ou
c) usar óleo de alho (ver o capítulo 7)
C.1.b Pomada de malagueta/piripiri (Capsicum frutescens) consulte o capítulo 12.
C.1.c Cebola (Allium cepa). Use como o alho acima (C.1.a.). Em vez de óleo de
alho, use pomada de cebola (veja o capítulo 12). Pomada de cebola é mais suave do
que os tratamentos com alho.
C.2 Abcessos abertos.
Trate como feridas infectadas, veja A.2 acima.
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Capítulo 3: Doenças da pele
A. Introdução: Cuidado e higiene da pele
Faça e utilize sabão que nutra a pele. Para se lavar ou tomar banho, utilize sabão
cremoso feito em casa, conforme descrito a seguir: Junte 4 unidades de sabão
(comercial ou feito em casa) a 1 unidade de óleo vegetal e 1 unidade de água.
Proceda a moagem do sabão com pilão e misture com o óleo e a água. Aqueça
a mistura lentamente até que todo sabão derreta totalmente. Continue a mexer a
mistura até esfriar; entorne em formas. Deixe ficar na forma durante duas semanas
antes de usar. Este sabão poderá ser “medicinal” ao se adicionar algumas gotas de
óleo de Margosa ou algumas folhas secas piladas de Margosa ou Moringa, antes de
se colocar nas formas.
B. Tratamento de doenças da pele de origem desconhecida
Beba muito chá ervanário, especialmente de Hibiscus ou Artemisia para
desintoxicar o corpo. Estes ajudam na purificação do sangue e amolecem o conteúdo
no cólon permitindo a evacuação. Para a pele, recomendamos que se comece com o
tratamento mais suave que nutra a pele (primeiro na lista abaixo) e que,
progressivamente, passem ao tratamento desinfetante que também é mais agressivo
e contem maiores efeitos secundários:
1. Abacate (Persea americana): A polpa de um abacate maduro nutre a pele
infectada ou seca e torna a pele mais bonita. Misture a polpa de um abacate
maduro com algumas gotas de sumo de limão e cubra a pele durante 12 horas
por dia, p. ex. durante a noite. Este curativo deve ser sempre usado logo após ser
preparado. A polpa do abacate pode também servir de base para medicamentos
ou cosméticos, por exemplo, ao se adicionar limão, óleo da semente de Neem,
geleia de Áloe, etc.
2. Óleos vegetais, tais como palmeira, girassol e amendoim: Misture bem, na
palma da mão, uma colher de chá de óleo vegetal com mesma quantidade de
água e esfregue sobre a área afetada.
3. Geleia de Aloe: veja o capítulo 2.
4. Repolho (Brassica oleracea): Faça uma atadura com folhas de repolho lavadas
amarrando-as em volta da área afetada. Na Nigéria, certo bebê acordava 4 vezes
durante a noite com a pele sangrando, pois a mesma, estava muito seca. Ao
colocarem folhas de repolho sobre a área afetada, o bebê teve alívio imediato.
5. Óleos e pomadas: Feitas de óleo vegetal e plantas tais como a Goiaba,
Camomila ou Artemisia. Ver as receitas no capítulo 12.
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6. Óleo de rícino: (Ricinus communis) Produzido comercialmente de forma
tradicional, ou feito na aldeia seguindo a receita do livro de Medicina Natural
nos Trópicos I.
7. Arbusto de cássia (Cassia alata): Preparar uma pasta de folhas piladas e óleo
vegetal.
8. Neem (Azadirachta indica): usar uma pasta das folhas e água ou óleo, ou uma
pomada das folhas, ou o óleo das sementes.
9. Cebola (Allium cepa): em forma de óleo ou pomada. Ver o capítulo 12.
10. Piripiri (Capsicum frutescens): esfregar o óleo ou a pomada de piripiri sobre
a área afetada.O piripiri tem propriedades desinfetantes e, às vezes, também
alivia o comichão. Ver a pomada para reumatismo no capítulo 12.
11. Alho (Allium sativum) em forma de óleo de alho! Ver o capítulo 7.
12. Óleo para sarna: A mistura em partes iguais de querosene e óleo vegetal não é
usada apenas na sarna. Pode ser usada em outros casos de comichão, como
aquele causado por filária.
13. Alho (Allium sativum): Esfregar ou amarrar um dente de alho sobre a área
afetada.
C. Infeções fungosas
Infeções fungosas podem ocorrer em qualquer parte do corpo. Frequentemente
ocorrem entre os dedos dos pés (pé de atleta), dedos das mãos ou entre as pernas.
Impigem (mancha branca redonda na pele ou nos cabelos) também é uma infeção de
fungos. As áreas afetadas devem ser lavadas todos os dias com sabão e água. Mantélas secas e tratá-las com o óleo (ver abaixo). Tanto quanto for possível, deixá-las
expostas ao ar e à luz do sol. Usar roupa feita de tecido natural, como por exemplo
algodão. Continuar o tratamento durante duas semanas após os sintomas
desapareceram.
1. Alho (Allium sativum): Esfregar óleo de alho (veja capítulo 7.6) sobre a área
afetada. Usar este óleo também para o pé de atleta, ou colocar um dente de alho
entre os dedos dos pés!
2. Arbusto para impigem (Cassia alata) e óleo de rícino ou de palmeira:
Misture 10 colheres de folhas frescas de Cassia alata com uma colher de óleo de
rícino (ou óleo de palma ou outro óleo vegetal). Aplique três vezes ao dia.
Faça fresco todos os dias. Se você não tiver óleo, bata as folhas frescas e
esfregue-as na área afetada três vezes ao dia.
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3. Arbusto para impigem (Cassia alata), mais papaia e óleo: Pilar uma mão cheia
de folhas novas e frescas de um arbusto para impigem e acrescentar dez gotas da
seiva de uma papaia não amadurecida, mais uma colher de sopa de óleo de rícino
ou de palmeira. Misturar bem e esfregar sobre a área afetada três vezes ao dia.
Fazer uma nova mistura todas as manhãs.
4. Pomada contra fungos: usar Neem, Melia ou Cassia, veja o capítulo 12.
D. Sarna
A sarna é caracterizada por pequenas bolhas com comichão que podem aparecer em
qualquer parte do corpo. A sarna é comum particularmente entre crianças.
Geralmente encontra-se entre os dedos, nos pulsos, na cintura ou nos genitais.
É causada por aracnídeos (animal pequeníssimo tipo aranha, como percevejo) que
cavam túneis debaixo da pele. É extremamente contagioso. Se um membro da
família contrair sarna, toda a família deve ser tratada.
A limpeza torna-se essencial. Lave todo o corpo e troque a roupa uma vez ao dia.
Toda a roupa do corpo e da cama deve ser lavada e posta ao sol para secar.
Um método mais rápido para a desinfetar é colocar toda a roupa no forno solar.
Lave as partes metálicas ou de madeira da cama com querosene (do tipo que se usa
nas lanternas).
1. Óleo de sarna, querosene e óleo vegetal: Preparar uma mistura de uma chávena
de querosene (o tipo que se usa nas lanternas) com uma chávena de óleo vegetal.
Duas vezes ao dia, durante 2 ou 3 dias, depois de ter lavado o corpo inteiro,
aplicar o óleo de sarna sobre as áreas afetadas. Esta receita anamed tem sido
adotada por muitas clínicas. O mesmo tratamento é bom para o comichão causada
pela filária (vermes no sangue). A filária move-se de uma parte do corpo para
outra.
Manter querosene e óleo de sarna fora do alcance de crianças e afastado do fogo!
2. Óleo de Alho (Allium sativum) veja C1 acima.
3. Neem (Azadirachta indica) veja o capítulo 9.
4. Outras plantas: Para pacientes adultos, com a sarna apenas num lugar, se não
houver dinheiro para comprar querosene e caso não tenham alho ou neem,
existem três possibilidades: a menos tóxica é a Tephrosia vogelii. A segunda
opção é Rauwolfia vomitória e a terceira é Nicotiana tabacum (folha de tabaco).
O procedimento para cada planta é de esfregar folhas limpas e não novas sobre
a lesão. Alternativamente, sendo mais suave à pele, pilar estas folhas e misturálas com a mesma quantidade de óleo. esfregando a mistura sobre a área afetada
três vezes ao dia. Preparar uma mistura fresca todos os dias. Ter cuidado com
estas plantas, pois são tóxicas!
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Capítulo 4: Diarréia
A pessoa tem diarréia quando as fezes são líquidas. Se as fezes também contêm
muco e sangue então se chama disenteria.
A diarréia é uma doença grave, responsável pela morte de mais de três milhões de
crianças em países subdesenvolvidos, todos os anos. A diarréia é particularmente
perigosa em crianças subnutridas. Quase nenhuma criança deveria morrer se os
pais ou até mesmo as clínicas conhecessem os tratamentos descritos neste capítulo.
A diarréia pode ser um sintoma de outras doenças que também carecem de
tratamento. Ver a Tabela 4.1 abaixo. Se vai ao banheiro apenas uma vez mas fica lá
o dia inteiro é provável que tenha cólera!
Crianças com diarréia, devem ser medicadas com a SRO - Solução de Rehidratação
Oral. Para os adultos, podem-se tentar, primeiramente, receitas mais simples tais
como carvão, fruto de goiaba verde, etc. Se a diarréia persistir, ou em casos sérios, a
SRO é absolutamente necessária para os adultos também!!! Fora do tratamento, o
paciente deve também comer alimentos que contenham vitaminas e minerais.
A diarréia geralmente pode ser evitada, particularmente, através da atenção à
limpeza.
4.1 Como prevenir a diarréia:
a. Lavar as mãos com sabão (ou folhas de papaia) e água limpa antes de comer
e após ir ao banheiro.
b. Tomar banho todas as noites e dormir num lugar limpo.
c. Não usar o biberão para bebês ou dar clister a crianças pequenas porque ambos
podem ser fontes de grande risco de infeção. A amamentação é a forma mais
segura de alimentação.
d. Alimentar-se equilibradamente com hidratos de carbono, ou seja, amido
(ex. milho ou mapira) proteínas (ex. carne e ovos) e vitaminas (ex. vegetais
e frutos). Ver o capítulo 1.
e. Sempre jogar as fezes de bebês ou de crianças pequenas fora na latrina.
f. Tanto os adultos como as crianças devem utilizar a latrina para as fezes e para a
urina. A latrina sempre deve ficar tapada de modo a não permitir que as moscas
entrem na fossa e assim passando a infeção das fezes para a comida. Lutem
contra os costumes e tradições contrários ao uso de latrinas.
g. Comer um dente de alho fresco ou um pedaço de folha de papaia (cerca de
5 cm quadrados) todos os dias, a fim de evitar vermes ou infeções por amebas.
Este tratamento é particularmente útil para pessoas que facilmente sofrem de
diarréia.
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4.2 Como tratar a diarréia:
Tabela 4.1 – Como reconhecer e tratar a diarréia
Sintoma
Ausência de
sangue nas
fezes
Ausência de
febre

Ausência de
sangue nas
fezes
Presença de
febre
Sangue nas
fezes
Ausência de
febre
Sangue nas
fezes ou urina
Ausência de
febre

Sangue nas
fezes e febre

Causa possível
Intoxicação alimentar
Diarréia causada por
vírus
Cólera (diarréia
grave em que as
fezes têm a aparência
de água de arroz)

Tratamento

Paludismo

Sempre SRO. Sempre chá de erva-cidreira
(Cymbopogon citratus) junto com o tratamento
normal contra paludismo (veja o capítulo 5).

Crianças: SRO Adultos: SRO/carvão
SRO mais o chá anamed para diarreia (veja B.3
em baixo) mais o chá de Artemísia. Se não
houver melhoramento mesmo depois de 1 hora,
vai ao hospital, use antibióticos, mas continue
com os chás.

Febre tifóide

SRO mais um antibiótico, mais um chá de
Azadirachta indica, ou de Artemisia annua, ou
de Vernonia amygdalina ou de Melia
azedarach.

Disenteria amebiana

SRO e chá de Euphorbia hirta; se a diarréia
continuar, SRO e o chá de anamed contra
diarreia.

Bilhárzia

Disenteria Bacilar

SRO mais o chá de Artemisia annua. Ir ao
hospital para ver se o tratamento for sufficiente.
SRO e chá de anamed para diarréia (ver abaixo
no ponto B.3). Se não houver melhora, ir ao
hospital. No hospital usar antibióticos e
continuar com SRO e chá anamed para diarréia.
Se não houver antibióticos, usar SRO e
acrescentar Vinca rosea ao chá para diarréia da
anamed até a diarréia parar (ver abaixo no
ponto B.6).
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A. Repor o líquido, a energia e os minerais perdidos com o SRO - Solução de
Rehidratação Oral
Com a diarréia, o fator mais importante é repor a água perdida, quer seja para
crianças ou adultos. Portanto, deve-se tomar a SRO. Façam a SRO em casa;
não é preciso comprar os pacotes comerciais que são caros! Até mesmo os pacotes
distribuídos gratuitamente pelas Nações Unidas só encorajam dependência.
Todos os pais devem ter o conhecimento de como preparar a SRO!
A.1 Os ingredientes de SRO
A SRO tem três componentes: água, açúcar e sal. A água é essencial para todas as
funções do corpo. O açúcar dá energia e o sal repõe os sais perdidos na diarréia.
 ÁGUA: Usar água boa. Se não houver água boa de uma fonte, usar água
fervida, ou fazer chá de folhas de goiaba.
 AÇÚCAR: É preferível usar mel mas, no caso de crianças menores de um
ano, o mel não é recomendável. Se não houver mel, utilizar açúcar caseiro
(alguns hospitais usam glucose). Se não houver açúcar, ou se o paciente for
diabético, podem-se substituir os 30 g de açúcar caseiro na receita A2, por um
dos ingredientes seguintes, misturados em um litro de água:
a. cerca de 100 g de banana doce esmagada (mais ou menos uma mão cheia,
não ferver).
b. cerca de 100 g de batata-doce (uma meia mão cheia, ferver durante dez
minutos).
c. cerca de 30 g (três colheres de chá bem cheias) de farinha de trigo, farinha
de arroz ou sorgo (ferver durante cinco minutos)
 SAL: Usar preferivelmente “sal indígeno” obtido das cinzas de árvores,
acrescentando água. Ferver a mistura em vasos de barro até a água evaporar
(porque panelas de metal seriam destruídas) coletando o material cristalino
resultante. Este sal indígeno é particularmente bom porque é rico em potássio.
Se não houver, usar sal de cozinha (cloreto de sódio).
POTÁSSIO: É mais um ingrediente que deve ser adicionado quando o sal de
cozinha é usado e quando a diarréia persiste por vários dias. O potássio ajuda os
músculos do intestino a funcionar normalmente. Boas fontes de potássio são o
espinafre, o abacate, a banana, a abóbora, a água de coco, a cenoura, a soja cozida,
o amendoim, a moringa e as folha verde-escuras.
No caso de urgência de crianças pequenas que não conseguem comer muito,
acrescente uma colher de chá de cinza, limpa e fresca (feita de madeira ou ervas não
tóxicas), ou do Jacinto d’água, seco, que é rico em potássio, a 1 litro de água,
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normalmente usada para a preparação de SRO (ver em baixo). Ao fim de alguns
minutos, filtrar a água.
Nota: Sais de potássio apenas devem ser acrescentados quando o paciente for capaz
de urinar. Se algum dos materiais usados (água, açúcar ou sal) não estiver
completamente limpo, leve a mistura ao fogo brando até ferver para matar todas
as bactérias. Corantes e aromatizantes não têm nenhum valor terapêutico !
A.2 Produção de SRO:
Em casa: Acrescentar a um litro de água, 4 colheres de sopa de mel ou 2 colheres
de sopa bem cheias de açúcar (30 g) e a metade de uma colher de chá de sal.
Ou, numa caneca grande (que leve 500 ml) de água, acrescentar 2 colheres de sopa
de mel ou 1 colher de sopa de açúcar e uma pitada de sal (a quantidade de sal fino
que se pode segurar entre o dedo polegar e o indicador).
No hospital: A cada litro de água, acrescentar 20 g de glucose ou 30 g de açúcar
caseiro e 2.9 g de citrato tri-sódio desidrato, 3.5 g de sal de cozinha (NaCl) e
1.5 g de cloreto de potássio.
A.3 Dosagem da SRO
Dar diariamente um copo de 200 ml por cada quilo de peso em crianças. Se não
conhecem o peso da criança e não podem medir os mililitros, a tabela seguinte
poderá ser útil. O copo é uma medida melhor do que a garrafa porque as garrafas
são difíceis de limpar bem:
Tabela 4.2 Dose diária da SRO
IDADE

ml
menor de 6 meses
700
maior que 6 meses e 1400
menor de 2 anos
2 a 6 anos
2100
7 anos e maior
2800
adultos
3500

Número de copos/garrafas, conforme o volume
0.33 litros 0.5 litros
0.7 litros 1 litro
2
1½
1
¾
4
3
2
1½
6
8
10

4
6
7

3
4
5

2
3
3½

Tomar em pequenos goles constantemente durante o dia. No caso de bebê, continuar a
amamentar no peito.
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B. Tratamento com chás de ervas ou carvão medicinal
B.1. Diarreia simples:
Chá de goiaba (Psidium guajava)
A goiaba é desinfetante e anti-espasmódico e contém tanino (o que é um
adstringente). Todas estas propriedades são úteis no tratamento da diarréia.
Para preparar o chá de goiaba, apanhe uma mão cheia* de folhas de goiaba
ou 1 colher de folhas secas, trituradas e ferva num litro de água durante 20 min.
Filtrar e beber em porções durante as 24 horas seguintes.
a. No caso de diarréia simples em adultos: basta tomar um litro de chá por dia. Isto
ajuda em 90% dos casos.
b. No caso de diarréia persistente, em crianças ou em adultos usar SRO-goiaba nas
quantidades prescritas na Tabela 4.2. Prepare chá de goiaba conforme descrito
em A2 e acrescente açúcar e sal.
c. O chá de goiaba ajuda também em casos de gastrite. Tomar um gole cada hora.
B.2. Diarreia grave, causada por amebia e outras infeções:
Erva da asma (Euphorbia hirta)
Ferva uma mão cheia* da erva fresca (corte a planta com uma tesoura, deixando as
raízes no chão para que a planta possa crescer novamente) com um litro de água por
cerca de 2 minutos (se tiver uma balança: use 10 g de erva fresca ou 2 g de erva
seca). Deixe em molho por mais cerca de 30 minutos e depois filtre. Beba em
porções ao longo do dia.
Repita este tratamento por oito dias. Este tratamento é muito eficaz, especialmente
no caso de infeção por ameba.
É muito importante identificar esta planta
corretamente, a qual encontra-se espalhada pelos
Trópicos. Cresce até cerca de 30 a 40 cm de altura e
tem folhas curtas dentadas, nos talos curtos. O caule
é coberto de pequena pelugem dura e intensamente
amarela. Tem a aparência de ervas daninhas, mas
possui três traços bem distintos:
a. uma seiva branca sai do caule quando cortado
b. os cachos das pequenas flores são verdes e ocorrem em caule curto, saindo do
ângulo formado pelas folhas com o ramo
c. o fruto contém sementes vermelho-escuras, com 3 ângulos e com um
comprimento de menos que um milímetro
* Nota: O que é uma mão cheia (um punhado)? Sempre que falamos de um punhado, queremos designar a quantidade
de folhas que o paciente pode colocar e "esconder" na sua mão fechada.
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B.3 Diarréia muito grave com perigo de morte, disenteria bateriana, cólera:
“Chá anamed para diarréia”:
O chá anamed para diarréia é extremamente eficaz e tem salvado inúmeras vidas.
Porém, apenas deve ser usado se já usaram o chá de goiaba sem resultado.
Lavar e misturar uma mão cheia* de cada erva:
 erva da asma (a planta inteira sem raízes)
 folhas de goiaba
 folhas verdes e novas de mango
Ferver durante 2 minutos num litro de água e deixar repousar por mais 30 minutos.
Filtrar. Caso não haja disponibilidade de folhas de goiaba ou mango, use folhas de
papaia. Mas o chá feito de folhas de papaia é muito amargo e as crianças podem se
recusar a tomá-lo.
Tabela 4.3 – Dose do Chá anamed para diarréia
Idade
1 a 3 anos
4 a 6 anos
7 a 12 anos
13 a adulto

Dose diária
¼ litro
½ litro
¾ litro
1 litro

Beba esta quantidade de chá lentamente no decurso de 24 horas. Tome durante
8 dias, mesmo se os sintomas já tiverem desaparecido. O tratamento prolongado
remove os cistos de amebas (ovas) do intestino. Em muitos casos, também remove
vermes intestinais.
Em Bukavu, no Congo, onde os dados foram cuidadosamente registrados, tiveram
uma taxa de 99% de sucesso ao tratar mais de 200 pacientes sofrendo de disenteria
por ameba utilizando o chá feito de Euphorbia hirta, goiaba e mango.
Conselho para pacientes: se uma infeção por ameba não for ameaçadora, melhor
beber apenas chá de E.hirta; a diarréia continuará 2 dias a mais, mas no total você
estará saudável mais depressa, porque a ameba deixará mais rapidamente o intestino
sendo excretada pela diarréia.
Conselho para hospitais: Se preferirem, preparar o chá anamed para a diarréia com
ingredientes secos. Colher estas plantas perto do fim da estação da chuva. Secar
bem e moer. Se o pó das folhas secas for mantido num recipiente bem fechado, terá
uma validade de 3 anos. Os “Médicos itinerantes” prepararam vários quilogramas
do medicamento desta forma, caso haja uma epidemia de cólera.
A dose é: ferver uma colher de sopa bem cheia num litro de água durante 2 minutos,
deixar repousar durante 30min antes de filtrar.
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Outras plantas
Se as plantas descritas neste capítulo não estiverem disponíveis, o chá também pode
ser feito das folhas da árvore de Neem (ver capítulo 9), de Artemisia annua (ver
capítulo 8) ou folhas frescas de manga verde (Mangifera indica) só.
As folhas de Carica papaya também são eficazes. Ferva um punhado de folhas em
um litro de água por 1 minuto e depois deixe repousar por 20 minutos. Filtre e beba
em porções durante do dia. As crianças preferem o chá de goiaba porque o chá de
papaia tem um sabor amargo.
Se nada estiver disponível, beba a água na qual se cozinha o arroz.
Carvão medicinal
O carvão medicinal é usado em casos de intoxicação alimentar ou de diarréia leve.
Tome cuidado com as crianças; mesmo o carvão precisa ser administrado em
conjunto com a SRO.
Preparar carvão da madeira de uma árvore que nem seja venenosa, nem resinosa.
Por exemplo, use ramos do interior duma árvore de mango, que nunca deram frutos,
ou pile as cascas secas de amendoim. Aqueça numa panela fechada (de ferro), até
que a madeira ou as cascas se tornem carvão. Tome cuidado ao levantar a tampa da
panela porque, de repente, o pó pode pegar fogo. Pile o carvão, passe por uma
peneira e volte a aquecer para ter a certeza de que está completamente esterilizado.
Tome uma colher de sopa cheia em água, três vezes ao dia. Tomando o carvão,
entretanto deve-se beber muita água ou a SRO conforme A.2 acima, para
compensar a perda de líquido através da diarréia.
Vinca rosea
Em casos gravíssimos com risco de perda de vida, onde mesmo o chá anamed para
diarreia não for suficientemente eficaz, prepare o chá anamed para a diarréia
conforme já descrito e, imediatamente após retirar o chá do fogo, acrescente uma
mão cheia* de folhas frescas de Vinca rosea ao chá e deixe repousar tudo durante 30
minutos. Filtre e beba ao longo do dia. Preste atenção: Vinca rosea é tóxica!

Capítulo 5. Paludismo
5.1 Introdução
Mundialmente, cerca de 500 milhões de pessoas apanham paludismo cada ano.
Entre uma e dois milliões dos doentes morrem, muitos são crianças menores
de 5 anos.
O Paludismo é transmitido de uma pessoa para outra através de mosquitos da
espécie Anopheles. Ao chupar sangue de uma pessoa, transmitem também os
parasitas do paludismo (um micróbio chamado plasmódio). Depois, ao picarem
a pessoa seguinte, injetam os plasmódios junto com a sua saliva.
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O plasmódio se aloja no fígado da pessoa e dali passa para o sangue. A vítima
adoece após 7 a 10 dias depois de ser picada.
Tipicamente, o paciente de paludismo tem arrepios e suores, alternadamente.
É possível ocorrer outro sintoma predominante, mascarando que o paciente esteja
com paludismo. O paludismo pode assim esconder-se atrás uma vasta gama de
sintomas, ex. diarréia e vômitos, problemas cerebrais tais como convulsão e falta de
consciência, anemia e febre.
As plantas com propriedades curativas podem salvar muitas vidas. Um exemplo
maravilhoso aconteceu na R.D. Congo. Em 1997, o Bispo da Diocese BokunguIkela e mais 20 pessoas tiveram de fugir dos rebeldes e de se esconder numa
floresta durante quatro semanas. Não tinham casa, nem mosquiteiro, nem
medicamentos. Ficavam apenas debaixo das árvores! Quando tiveram febre
beberam os chás descritos abaixo. O Bispo disse: “Embora tivéssemos muito medo,
nenhum de nós ficou gravemente doente com o paludismo”.
5.2 Como prevenir o paludismo
1. Reduzir o número de mosquitos em volta da casa e nos arredores através de:
 não ter água parada em barris ou tanques destapados
 não ter água estagnada em nenhum local
 não deixar lixo destapado, pois os mosquitos procriam-se em pneus e latas vazias
 proteger o arvoredo, porque nele existem os predadores naturais dos
mosquitos, não manter plantas altas (tipo ervas) em volta da casa, exceto
plantas aromáticas tais como Cymbopogon citratus (erva-cidreira) Tagetes
erecta, Tagetes minuta ou Artemisia annua, é até aconselhável manter estas
plantas em vasos dentro da casa
2. Reduzir o contato entre mosquitos e pessoas através de:
 usar mosquiteiros para dormir, e rede mosquiteiro nas janelas
 adicionar algumas gotas de Neem na lanterna de querosene
 colocar flores de piretro, secas e em pó, num canto dentro do quarto
3. Reduzir o número de parasitas:
 tratar os doentes
 evitar o uso de um tipo de tratamento apenas para que o parasita não se torne
resistente ao tratamento (ver a tabela 5).
4. Desenvolver um bom estado imunológico:
 quando tiver paludismo, tratá-lo efetivamente
 comer muitas frutas e vegetais que contêm vitamina C
 incluir muito alho na dieta alimentar, particularmente alho cru (veja capítulo 6)
 evitar fumar e excesso de álcool
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5.3 Tratamento com ervas medicinais
Usar uma vasta gama de ervas para tornar impossível que os parasitas do paludismo
desenvolvam resistência contra qualquer um dos tratamentos.
Tabela 5: Tratamento ervanário para a paludismo
Nome
da
Planta
Cymbopogon
citratus
(erva-cidreira)

Temp. do Parte da
corpo ºC planta

Como usar

Efeitos
secundários

sempre

folhas

sempre

dentes

Zingiber
officinale
(gengibre)

37.5

raízes

Psidium guajava
(goiaba)

37.5

folhas

chá ou decocção

Carica papaya
(papaia) ver cap
10

38.0

folhas

chá

++

Vernonia
amygdalina
(folha amarga)

38.0

folhas ou
raízes
(ver as
notas 4,8)

folhas: infusão
raízes: decocção

++

Azadirachta
índica
(neem)
veja nota 8

38.5

folhas
(veja nota
8)

chá (infusão)

++

++ irritação do
fígado

Allium sativum
(alho) ver cap.7

Cinchona
officinalis
(cinchona)

Artemisia annua
Ver cap. 8

chá (veja nota 3)

Eficá
cia

três colheres de sopa de
alho picado por dia
comer uma mão cheia
da raíz fresca ou fervéla durante 10 minutos.
Não filtrar mas beber e
comer tudo.

+

nenhum

++

+ dor de barriga

+

nenhum

+

nenhum
+ possível vômitos
e desenvolvimento
de alergia
+ por enquanto
desconhecido;
contém substâncias
citotóxicas

39.0

casca (ver
as notas
5,8)

chá (decocção)

+++

+++ zumbido nos
ouvidos, as vezes,
tonturas, náusea e
vômito. Em alta
dose risco de
surdez

39.0

folhas
(ver a
nota 8)

chá

+++

nenhum
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Quando temos uma infeção, os germes causam febre, especialmente quando morrem
e começam a se decompor. Todas as substâncias que causam febre são chamadas de
pirogênios. Os pirogênios também são excretados através da pele no suor. Chá de
cidreira (Cymbopogon citratus) quente, em particular causa suor e induz urinar,
dessa forma limpando o sangue e o corpo. O suor é particularmente eficaz em
excretar substâncias tóxicas do corpo.
Recomendamos que um paciente adulto sofrendo de febre do paludismo beba
2 litros de chá de cidreira (Cymbopogon citratus) além do litro de outros chás de
ervas listados na Tabela 5. Aliás, recomendamos que um adulto com febre alta beba
2 litros de chá de cidreira todos os dias, independente da causa.
Todos estes tratamentos com ervas devem continuar por 7 dias. Açúcar ou mel
pode ser adicionado a qualquer um dos chás. O paludismo destrói o açúcar no
sangue e portanto é bom repor ali o seu nível. Os pacientes de paludismo devem
comer porque muitas vezes perdem o apetite e tornam-se mal nutridos.
Notas sobre os tratamentos
1. Os adultos devem beber um total de 3 litros de líquido por dia. As crianças
devem beber conforme o peso do seu corpo.
2. Um chá tanto pode ser uma infusão ou uma decocção.
Infusões: Derramar um litro de água a ferver sobre uma mão cheia de folhas frescas
ou 15 g de folhas secas (5 g, se for Artemisia annua ou Azadirachta indica).
Deixe repousar por 10 minutos, depois coar.
Decocção: As quantidades são as mesmas da infusão, mas ferver a água e as folhas
conjuntamente durante 20 minutos. Deixar esfriar e coar.
3. Erva-cidreira (Cymbopogon citratus): ferver as folhas durante 2 minutos.
Depois deixar repousar por 10 minutos, coar.
4. Vernonia amygdalina: as folhas são muito amargas. A casca da raíz é
mais eficaz. Ao usarem raízes, escolham as de espessura de um dedo, ou seja,
raízes secundárias, não a raiz principal, para que a árvore não morra. Usar uma
mão cheia de casca da raiz e ferver num litro de água durante 20 minutos.
Filtrar e beber em quatro porções ao longo do dia.
5. Cinchona officinalis: Ferver 10 g (três colheres de chá bem cheias) de casca
moída num litro de água, durante 10 minutos. Filtrar e beber em porções
durante 24 horas. As crianças precisam de menos, dependendo do peso.
6. No caso que todas estas plantas não mostrarem melhoras no tratamento,
verificar que se trata realmente de paludismo. Se sim, beber 2 litros de chá de
erva-cidreira (Cymbopogon citratus) e um litro de chá de Artemisia todos os
dias e acrescentar também um tratamento químico (p.ex. Cloroquina ou
Fansidar).
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7. Lembrar que as pessoas são diferentes e por isso reagem de formas diferentes
a tratamentos diversos, embora os sintomas sejam idênticos.
8. Senhoras grávidas nunca devem usar Azadirachta indica ou Vernonia amygdalina.
Podem usar Cinchona officinalis ou melhor (como nós pensamos) Artemisia
annua. Seria bom procurar uma consulta médica.

Capítulo 6. SIDA: Como fortalecer o sistema imunológico
Para manter a saúde, uma pessoa deve tomar grande cuidado em manter o sistema
imunologico forte, tanto quanto for possível. Isto é particularmente importante para
crianças, grávidas e pessoas VIH positivas.
Prestar atenção a cada um dos pontos seguintes:
a. viver positivamente, tendo boas relações com os vizinhos e viver em
proximidade a Deus
b. tomar cuidado com a dieta alimentar para que seja equilibrada, beber sumos de
fruta, muita água de boa qualidade e chá de ervas, evitar refrigerantes
c. não fumar e, se tomar bebida alcoólica, fazer isso com grande moderação
d. manter o corpo em boa forma: caminhar, andar de bicicleta, ou fazer trabalho
físico no jardim, diariamente
As plantas seguintes e produtos naturais ajudam a fortificar o sistema imune. São
beneficos para todos nós. Se a condição duma pessoa for VIH positiva, use duas
ou três das plantas seguintes, regularmente.
Os parceiros de Anamed em muitos países relatam sucessos notáveis com o uso
diário de folhas de Moringa em pó e chá de Artemísia – independentemente se os
pacientes de SIDA tomam medicamentos ARV (anti-retrovirais) comercialmente
disponíveis.
1. Alho (Allium sativum)
Incluir o máximo de alho cru na dieta alimentar diária! Pode-se picar o alho fresco e
acrescentá-lo à comida logo antes de comer.
O alho tem propriedades antisépticas, antibióticas, antivirais, antimicóticas e antidiabéticas. Em particular relevância à SIDA, o alho tem demonstrado ter
propriedades inibidoras contra o vírus Herpes simples1, um vírus que estimula a
multiplicação do vírus VIH.
As pessoas que sentem irritação gástrica por comerem muito alho devem ingerir um
pouco de óleo, ex. óleo de girassol ou manteiga, para revestir as paredes do
estômago e dispersar os componentes irritantes. Na China, utilizam o alho para
tratar úlceras gástricas.
2. Aloe (Aloe vera)
Áloe contém acemannon, um composto que neutraliza o VIH alterando a sua capa
de proteína, de tal forma, que o incapacita em se aderir aos T-linfócitos (tipo de
26

glóbulos brancos) que formam uma parte muito importante no sistema de defesa do
nosso corpo.
Corte uma folha não muito nova de Aloe, conforme descrito no Capítulo 2, e retire
a geleia com uma colher. Tome uma ou duas colheres de sopa cheias de Aloe todos
os dias, preferivelmente em jejum.
3. Artemisia (Artemisia annua)
Os colegas de anamed com VIH tomaram a Artemisia da maneira seguinte:
a) na fase aguda, derramar um litro de água a ferver sobre 5 gramas (ou seja,
4 colheres de chá bem cheias) de folhas secas de Artemísia, deixar repousar por
pelo menos 15 minutos, filtrar e beber este chá em quatro porções durante o
dia (segundo a seriedade da doença, isto pode ser por uma semana ou mesmo
por um período de meses).
a)
na fase crónica, derramar 250 ml de água a ferver sobre 1,25 gramas
(ou seja, 1 colher de chá bem cheia) de folhas secas de Artemísia, deixar
repousar durante pelo menos 15 minutos, filtrar e beber este chá após a primeira
refeição do dia. Continuar assim por semanas ou até anos.
Se você tiver a sorte de ter plantas frescas de Artemísia em seu jardim, você
pode simplesmente usar 25 g (fase aguda) ou 6,25 g (fase crônica) de folhas
frescas todos os dias.
4. Neem (Azadirachta indica)
O Projeto Permacultura em Malawi e o Hospital Kuluva em Uganda, produzem um
pó de folhas secas de Neem e dão uma ou duas colheres de chá uma vez por semana
a cada paciente de SIDA.
5. Limão (Citrus limon)
O limão tem um alto conteúdo de vitamina C. Beber o suco de 1 limão por dia, pode
ser em água morna (não quente para não destruir a vitamina C) ou espremendo-o
sobre a comida.
6. Erva-cidreira (Cymbopogon citratus)
Preparar um chá: ferver uma mão cheia de folhas frescas num litro de água
durante 2 minutos. Deixar repousar durante 15 minutos e depois passar por um
coador. Beber dois litros durante o dia. No Hospital Moretele Sunrise Hospice, na
África do Sul, a Mpho Sebayoni e as suas colegas descobriram que os pacientes
de SIDA que tomam este chá regularmente desenvolveram
apetite, ganharam peso e tornaram-se mais fortes.
7. Nutrição: Moringa oleifera ou sementes de Amaranthus
Folhas, sementes e vagens de Moringa oleifera.
Tanto as folhas da Moringa oleifera como da Moringa
stenopetala contêm grandes quantidades de vitaminas,
minerais e proteínas, incluindo muitos aminoácidos
essenciais. Por esta razão, deve-se comer Moringa todos os
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dias, quer fresca preparada como um vegetal, quer como folhas em pó (veja capítulo
11) misturadas na comida. Folhas de Moringa em pó também podem ser bebidas
como chá.
Usa-se a Moringa com grande sucesso para tratar crianças com má nutrição. É muito
útil também para grávidas e mulheres que amamentam.
Tomando folhas de Moringa em pó, não só melhora a condição do corpo mas
elimina também alguns dos problemas secundários tais como diarréia e doenças
de pele. Acrescente uma colher de chá bem cheia de Moringa em pó na comida, três
vezes ao dia. Pacientes de SIDA devem fazer isto para o resto da vida.
O amaranto de grão é um vegetal que produz sementes e folhas com excelentes
propriedades nutritivas, semelhantes à Moringa. As sementes podem ser trituradas
para fazer farinha e podem-se comer como papa conjunto com milho ou farinha de
milho, ou podem ser usadas na preparação de pão, bolos e biscoitos.
8. Produtos naturais das abelhas
Mel: anamed Bukavu no Congo recomenda chá de Artemisia e uma mistura de mel
e Aloe durante 20 dias no mês, e alho em todos os dias. Misturar uma colher de sopa
de geleia fresca de Aloe com duas colheres de sopa de mel. Picar 3 dentes de alho e
engolir com água, três vezes ao dia. O chá de Artemisia toma-se como fosse contra
paludismo.
Própolis é um desinfetante natural produzido por abelhas em suas colméias, e tem
propriedades antibióticas, antimicóticas, antisépticas e antivirais.
Misturar 10 g de própolis com 100 ml de álcool medicinal puro (98%) para o uso
interno. Agitar a mistura uma vez por dia durante 30 dias. Filtrar.
Dosagem: Tomar 20 gotas uma até três vezes ao dia.
Para mais informações, consulte a publicação anamed “SIDA e medicina natural”.

Secção III: Usos de algumas plantas importantes dos Trópicos
Capítulo 7. Allium Sativum (Alho)
7.1 Descrição botânica: Família: Liliaceae
O alho é uma planta durável. Cresce até uma altura de 30 a 90
cm. Cada bulbo desenvolve cerca de 5 a 15 dentes de alho. É
original de Europa e do Norte de África, mas novas variedades
podem ser cultivadas nos Trópicos.
7.2 O cultivo do alho
O alho gosta de terra fértil, bem drenada. Para semear, separe os
dentes de alho de um bulbo. Semeie à sombra, a 5 cm de
profundidade, espaçado a cada 15 cm, em fileiras distanciadas umas das outras por
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30 cm. Durante os primeiros estágios do crescimento, o alho precisa de muita água. Se
a planta começar a dar flor, retire a flor para que toda a força da planta se concentre no
crescimento do bulbo. Colha quando as folhas se tornarem castanhas e começarem a
murchar. Deixe os bulbos secar à sombra, num lugar onde haja uma boa ventilação.
Após secar, esfregue com a mão, retirando as folhas secas e a terra agarrada (se isto for
feito quando o bulbo ainda estiver fresco, os dentes de alho serão danificados). Após
limpo, coloque dentro de um vaso de barro.
7.3 Propriedades curativas do alho
O alho é o melhor exemplo da filosofia, de que, o nosso remédio deve ser o nosso
alimento, e, que, o nosso alimento deve ser o nosso remédio.
Contam-se histórias dos poderes medicinais de alho desde o princípio dos anos
1700. Quatro ladrões descobriram um modo de proteção contra a peste e
enriqueceram-se roubando os corpos das vítimas da peste até que foram apanhados
e tiveram que revelar o seu segredo. Tinham tomado grandes quantidades de vinagre
com alho.
Pesquisadores crêem que a allicina é o principal composto ativo (mas não o único)
responsável pelas propriedades curativas do alho, além de ser a causa do seu odor.
É produzido pela reação entre o alliin e a enzima alliinase que ocorre quando o alho
é triturado, picado ou cortado em fatias.
Dizem que o alho pode ser usado para tratar uma vasta gama de problemas,
incluindo tosse convulsa, infeções respiratórias e urinárias, desordens digestivas,
problemas da pele, epidemias e febre. Na primeira Guerra Mundial utilizou-se para
prevenir gangrena e sepsis. Na China tem sido usado para o tratamento de diarréia,
disenteria, tuberculose, difteria, hepatite, impigem, febre tifóide, e tracoma. No
Ocidente tem sido utilizado no tratamento de bronquite crônica.
7.4 Substâncias ativas
Alicina: Quando o alho é esmagado, a enzima alliinase converte o alliina em alicina.
A alicina é um poderoso composto antibacteriano e antifúngico. Também combate a
arteriosclerose (endurecimento das artérias).
Ajoene: Além de ter propriedades antibacteriais e antifúngicas, o ajoene tem
propriedades anti-coagulantes que ajudam a reduzir a probabilidade de ataques
cardíacos e derrames cerebrais.
Os flavonóides são anti-oxidantes e reduzem o risco de câncer, doenças cardíacas
e algumas doenças neurológicas.
7.5 Efeitos no corpo humano
O uso regular de alho pode reduzir a incidência de:
 ataques cardíacos
 derrames cerebrais
 câncer
 hipertensão
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 influenza
Isto acontece porque o alho:
 reduz o nível de colesterol no sangue
 quebra fibrina (proteína insolúvel, parte essencial do coágulo sanguíneo)
 combate micróbios, fungos e vírus. Em alguns casos os antibióticos podem ser
mais fortes mas, muitas vezes, o alho tem um espectro mais largo e penetra mais
facilmente nas áreas afetadas. O alho também possui menos efeitos secundários.
Durante uma epidemia de meningite numa certa região da Etiópia, o povo local foi
encorajado a comer alho cru. De todos os que comeram alho cru, nenhum doente
morreu, mas muitos dos outros morreram. O mau hálito pode ser reduzido tomando
gengibre, em qualquer forma.
7.6 Preparações de alho para tratamentos diferentes
 Comer alho cru – é a melhor forma!
 usar bastante alho na comida
 Alho com mel: Encher uma garrafa com dentes de alho descascados e picados.
Lentamente deixar o mel encher todo o espaço entre o alho. Colocar a garrafa
num lugar duma temperatura de cerca de 20ºC. Ao fim de duas ou quatro
semanas, o mel terá absorvido o suco do alho e o alho ficará mole e opaco. Não
filtrar. Usar dentro de três meses.
 Mistura de alho com açúcar: Pilar uma colher de chá de alho. Misturar com
a mesma quantidade de açúcar. Usar imediatamente.
 Óleo de alho: Misturar vigorosamente uma parte de alho cortado e pilado com
duas partes de óleo vegetal. Esta mistura deve-se usar dentro de um dia se não
tiver um frigorífico. Dentro de um bom frigorífico pode-se guardar durante uma
semana. Já não recomendamos manter o óleo de alho por um mês por causa do
perigo de que as bactérias possam produzir a toxina do botulismo. A intoxicação
com botulismo causa paralisia.
 Tintura de alho: Embeber 200 g de alho descascado e triturado num litro de
aguardente com um teor de álcool superior a 40%. Fechar a garrafa bem. Deixar
repousá-la durante 14 dias e a uma temperatura de 20ºC. Agitar a garrafa várias
vezes ao dia. Ao fim dos 14 dias, coar o alho. A tintura tem uma validade de um
ano.
7.7 Doenças em que o alho é útil
a Tosse, constipação e dores de garganta
 comer um dente de alho três vezes ao dia, ou
 tomar uma colher de chá de mel de alho de três em três horas, ou
 tomar uma colher de chá da mistura de alho e açúcar de três em 3 horas, ou
 tomar uma colher de chá de óleo de alho 6 vezes ao dia.
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b Sinusite crônica, dores de cabeça e enxaqueca
De vez em quando, colocar uma gota de óleo de alho em cada narina, ou cortar
a ponta de dois dentes de alho e colocar cada uma dentro da narina.
Cuidado: é essencial de deixar a pele do dente de alho, se não, o alho vai queimar
a pele sensível (mucosa) dentro do nariz.
c Torções musculares, dores, micose, pequenas alterações da pele, sarna
Esfregar o óleo de alho diretamente sobre a área afetada (veja capítulo 3).
d Diabetes
e Comer alho fresco regularmente – o alho e a cebola reduzem o açúcar no sangue
e baixam a pressão.
f Pressão alta
Comer alho cru ou tomar entre 5 a 25 gotas de tintura de alho várias vezes ao dia,
conforme necessário.
g Casos leves de paludismo: Picar o alho muito fino. Engolir uma colher de sopa
cheia de alho picado três vezes ao dia e beber 2 litros de chá de erva-cidreira
(Cymbopogon citratus) por dia. Continuar o tratamento durante 7 dias. Acrescentar
h SIDA: Incluir a maior quantidade de alho possível na alimentação diária para
fortalecer o sistema imunológico. O alho está sendo usado cada vez mais no
tratamento de apoio para o paludismo e a SIDA.
i Picada de insetos: Os insetos não estão esterilizados! Uma infeção ou ação
alérgica pode seguir-se a uma picada. Esfregue alho fresco ou deixe uma fatia de
alho sobre a picada usando um adesivo.
j Dor de dente: Assim que tiver o primeiro sinal de dor de dentes, coloque uma
fatia de alho sobre a área afetada. Coloque o alho entre o dente e a bochecha de
maneira que a superfície da corte fica na direção do dente, a superfície sem cortes na
direção da sua bochecha. Substitua todos os dias e continue assim durante vários
dias, pode ser durante o dia (se for casado) ou durante a noite (se for solteiro). Após
alguns minutos a dor irá passar. O alho mata as bactérias que causam a
decomposição das dentes porque é capaz de penetrar a gengiva. Por tudo isto:
Comer muito alho!.
k Abscessos fechados, pus sob a pele, feridas fechadas, infeções da pele ao
redor das unhas dos dedos da mão ou do pé, etc.)
Use o alho picado ou óleo de alho, veja o capítulo 2. O alho tem a propriedade de
atacar a infeção através da pele. Tome cuidado, no entanto, porque o alho puro
é muito forte e pode queimar a pele, deixando-a permanentemente descolorida.
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Capítulo 8. Artemisia annua anamed “A-3”
8.1 Descrição botânica: Família: Asteraceae
A Artemisia annua anamed (A-3) é uma planta anual que cresce até uma altura de
3 metros. A-3 é a forma híbrida da Artemisia annua. Comparada com a forma
silvestre, tem mais vantagens:
 atinge uma altura maior
 dá muito mais folhas
 cresce por um período de tempo maior antes de dar flor e morrer
 tem um maior conteúdo dos compostos medicinais úteis
 de grande importância, cresce nos Trópicos
8.2 O Cultivo
Manter a semente seca.
Utilize algumas sementes no momento da semeadura e o restante em intervalos de
um mês. As sementes armazenam-se bem desde que sejam mantidas absolutamente
secas. Todos os anos, o número de sementes que germinam é reduzido por 10%.
Tanto a semente como as mudas germinadas são extremamente pequenas e
delicadas, carecendo de grande cuidado. Não vale a pena tentar cultivar A-3, a
menos que, você ou seu jardineiro, dediquem bastante tempo ao processo, incluindo
os fins-de-semana.
Preparar o tabuleiro de semeadura
É melhor construir uma caixa portátil, por exemplo: utilize uma tábua plana de
madeira com lados de 6 cm de altura ou então use tampas de baldes plásticos.
Para cada 500 sementes, precisa-se de uma caixa de 50cm x 50cm ou várias caixas
menores. Nunca esquecer de fazer furos no fundo para que o excesso de água possa
escorrer e para que o tabuleiro também possa ser regado por baixo.
Coloque uma camada de 3 cm de terra muito boa dentro do tabuleiro, cubra com
mais 3 cm de areia. A areia deveria ser fervida antes em água durante alguns
minutos para matar todas as sementes de ervas daninhas. As sementes têm em si
mesmo os nutrientes que precisarão durante o primeiro estágio de crescimento.
Mantenha o tabuleiro umedecido, mas não encharcado. As sementes devem ser
distribuídas duma forma regular sobre a superfície. Uma peneira da cozinha poderá
ser útil neste sentido. Não se deve cobrir as sementes!
A semente da Artemisia precisa de luz e umidade para germinar e crescer!
Colocar o tabuleiro na varanda para proteger da chuva. Manter em contato direto
com o sol. A temperatura ideal para a germinação é entre 20ºC e 30ºC mas as vezes
a germinação ocorreu bem, tanto em temperaturas baixas até 10ºC como em
temperaturas mais altas, até 40ºC. Se existir qualquer perigo de pássaros, ratos ou
galinha, cubra o tabuleiro com uma rede mosquiteira.
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Para se ter certeza de que a terra tem umidade suficiente, colocar regularmente
o tabuleiro dentro de um outro tabuleiro com água durante 10 minutos, de modo
a que a terra chupe a água por baixo.
As primeiras folhas verdes aparecem depois de 3 a 7 dias. A Artemisia annua é uma
planta dicotiledônea, isto quer dizer que ao germinar, o embrião da planta tem duas
folhas. Desta forma pode ser distinguido do embrião de ervas daninhas que só
possuiem uma folha. Ao fim de 8 dias, as sementes que germinaram muito próximo
a outras podem ser afastadas usando uma pinça, plantando noutra parte do tabuleiro.
Transplante das plantinhas
 para vasos: cerca de duas semanas
após a semeadura, transplante as
plantinhas em pequenos vasos.
Podem-se usar vasos de plantas,
pequenos sacos de plástico ou vasos
feitos de folhas de bananeira. Esta
terra agora precisa de ser rica em
nutrientes; uma mistura de partes
iguais de composto bem podre
(ou terra preta) e areia é ideal.
 para o campo.
Quando as plantas atingem uma altura
de 15 cm, cerca de 8 semanas após a
semeadura, prepare o campo.
A Artemisia cresce bem em solos e climas
de diferentes tipos. Cresce melhor em solo
neutro ou ligeiramente alcalino, mas tolera solos ligeiramente ácidos.
A cultura ideal prodedora, antes de Artemisia, seria batata ou batata doce porque
são particularmente boas em arejar a terra. A Artemisia é uma “planta de lixo”
significando que cresce melhor em solo bem arejado, rico em nitrogênio, tal como
o solo do monte de composto. Por isso lavrar bem a terra. Se a terra for dura e
compacta, com muita argila, primeiramente cavar um buraco largo, com cerca de
70 cm de profundidade e 70 cm de largura e de comprimento. Coloque na cova
muitas varas, paus e folhas (mas não de plantas ácidas tais como coníferas ou
eucalipto) e, dentro do solo, misture bem um adubo que contenha estrume de vaca
ou de galinha.
Se plantarem as plantas de Artemisia numa distâncis de 60 cm, uma da outra,
poderão ter 30.000 plantas num hectare. Porém, se o espaço permitir, plante em
intervalos de um metro. Entre as plantas de Artemisia pode-se plantar feijão ou
amendoim que fertilizam o solo ou alternar as fileiras de Artemisia com fileiras de
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papaia, milho ou sorgo. Em solo fértil, a planta da Artemisia chega a atingir 1 metro
de largura e 3 metros de altura!
Ao invés de se ter apenas um campo grande, plante a Artemisia em vários locais,
ao sol, na sombra, na encosta de uma montanha, em terreno plano, descobrindo
assim, por si mesmo, o local ideal. Quanto mais quente for o clima, mais importante
a terra esteja sempre bem úmida. Se a temperatura sempre estiver acima dos 30 ºC
e não for possível regar constantemente, então deve- se criar uma sombra. Isto
pode ser alcançado construindo uma estrutura de bambu que pode servir também
como apoio para plantas nutritivas tais como o maracujá, o feijão verde, que cresce
em trepadeira, ou kiwis, abóbora ou ainda alternar as fileiras da A-3 com fileiras
de papaia ou milho.
Se o clima for muito seco, plante as plantinhas em sulcos de cerca de 5 cm abaixo
do nível geral do solo. Porém, em situações onde o solo fica facilmente encharcado,
com água durante vários dias, deve -se plantar a Artemísia em fileiras um pouco
acima do nível geral do solo.
Usar a enxada e a água regularmente. A terra deve permanecer úmida,
especialmente durante as primeiras duas semanas após o transplante. A planta reage
ao stress, particularmente à secura, florescendo prematuramente. Quando as plantas
atingirem 50 cm de altura, pode-se começar a fertilizar o solo uma vez por mês.
Recomendamos estrume natural, bem como um composto misturado com estrume
animal. Se não houver outra opção deve-se recorrer ao uso dum fertilizante
sintético. Nesse caso, experimente o fertilizante N-P-K.
O cultivo em pormenores
1. Misture 10 chávenas de bom composto ou terra preta, com 10 chávenas de areia
e também de água.
2. Somente se houver sementes de ervas daninhas, deve-se ferver esta mistura.
3. Faça uma sementeira portátil de madeira com pequenos orifícios na base.
4. Coloque a mistura de terra, areia e água no canteiro.
5. Abra o saco de sementes.
6. Espalhe as sementes regularmente. Não as cubra e coloque a sementeira em
um local claro. Antes que a terra seque, coloque a sementeira na água.
7. As sementes germinam em 3 a 7 dias. Precisam de muito sol.
8. Desbaste as plantas.
9. Uma a três semanas após a semeadura, dê a cada planta o seu pote próprio.
10.Uma vez que a planta tenha cerca de 10cm de altura, plante-a no jardim ou no
campo.
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11.Colocar as plantas distanciadas de um metro.
12. Cortar estacas apenas das melhores plantas.
13. Ou, propagar a planta através do” método pedra”.
14. As plantas precisam de muito sol, água e adubo.
15. Assim que as primeiras flores apareçam, fazer colheita da planta inteira,
retirando as folhas, desde o topo até a base.
16. Remover todos os ramos, cortar as folhas em pedaços pequenos, secar 3 dias.
17. Passar as folhas secas através de uma peneira e dar o restante dos ramos como
alimento aos animais.
18. Colocar as folhas secas prontas para fazer chá dentro de um saco selado, com
rótulo escrito “Artemisia”. Manter num lugar fresco.

A reprodução da Artemisia annua
 de sementes
A A-3 é uma planta híbrida, que mistura-se facilmente com a forma selvagem.
Portanto a nova semente não deveria ser usada mais porque a qualidade dela reduzse com cada geração. Algumas podem germinar mas resultam em plantas fracas, de
aparência muito diversa e com 30% menos do conteúdo do composto medicinal.
Isto poderá ser fraco demais para tratar o paludismo.
 de estacas
No entanto, a Artemisia pode ser propagada por estacas. Dois a quatro meses após
terem sido plantadas, escolha, dentro da população, as três plantas mais fortes
e saudáveis e corte os ramos em pedaços de 2 ou 3 cm de comprimento cada um,
preferivelmente, usando uma lâmina. Desta forma, de uma planta apenas, podem-se
tirar cerca de 1.000 pés, o que seria suficiente para tratar 5.000 pacientes!
Continuar a tirar estacas cada mês. Nunca use plantas já com flores ou botões
porque, ao transplantá-las, logo darão flores.
Prepare a terra, conforme já indicado anteriormente,
tendo uma boa mistura de areia com estrume bem
decomposto. Cada estaca precisa ter, pelo menos,
duas gemas (nós). O corte inferior deve ser
imediatamente abaixo de um nó, para que o caule
não apodreça na terra. Remova todas as folhas do nó
inferior. Do nó superior, remova apenas as folhas
grandes e deixe o rebento lateral intacto. Plante estas
estacas a um ângulo vertical de 30º e com
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a profundidade de um centímetro na terra do tabuleiro para que raízes possam
crescer do nó inferior.
Se o ar estiver muito seco, cobrir os cortes com plástico perfurado, mas se a
atmosfera for muito úmida, deixar os abertos. As estacas devem ficar num lugar
com bastante luz mas não expostas diretamente à luz do sol. Talvez seja melhor
manter dois tabuleiros em condições ligeiramente diferentes para verificar
qual é o melhor ambiente para o crescimento no vosso ambiente.
Enquanto que algumas pessoas não têm problemas em propagar a Artemisia através
de estacas, outros acham este método muito difícil. Se esse for o caso, coloque
a estaca preparada conforme descrito acima, em água que contenha algumas gotas
de fertilizante natural ou sintético. Um fertilizante natural líquido pode ser
preparado por acrescentar água ao excremento de cabras, deixando a mistura
repousar por 6 semanas antes de usá-la. As raízes aparecerão depois de 3 semanas.
Das plantas que se desenvolvem, podem-se fazer mais estacas, e das novas plantas
novamente. Desta forma, pode-se fazer estacas ano por ano, sem perder o conteúdo
de artemisina.
Um método alternativo pode ser o “método de pedra”. Quando a planta atinge pelo
menos 50 cm de altura, dobrar os ramos externos para baixo e enterrar a sua parte
média na terra. Pode-se utilizar uma pedra para manter o ramo em posição. Assim
que a porção enterrada ganhar raízes, corte-a da planta mãe e replante-a no campo.
Como sempre, utilize apenas as plantas mais saudáveis, que não estejam com flor
ou brotando.
Possíveis doenças da planta e inimigos
Em circunstâncias normais, quando plantada em lugar aberto, doenças são raras e
quase desconhecidas. Na estufa, a doença é mais provável. Se estiver quente demais,
é possível que ocorra piolho nas folhas. Se estiver frio demais, é possível que
ocorram fungos na planta. Tratar o piolho de forma biológica, por exemplo, com
píretro em pó (ex. Spruzit - Artemisia tolera o pó mais do que a solução) ou
inseticida caseiro feito de Neem (ver o capítulo 9). Ocasionalmente, acontece que as
plantinhas novas de Artemisia são atacadas por gafanhotos, formigas ou pássaros.
Neste caso, proteja o tabuleiro com rede mosquiteira durante as primeiras semanas.
Por vezes, as térmites procuram construir o seu ninho em torno do tronco da
Artemisia. Se isto se tornar um problema grave, encha um balde com as folhas
e caules de plantas contendo proteínas, tais como; a tephrosia, tithonia, leucaena
e deixe em água durante uma semana. Derrame em volta do tronco.
Um programa possível para países no Sul
Não importa qual a estação do ano, semeie algumas sementes originais de A-3. Se
você vive nas montanhas, pode cultivar Artemisia durante todo o ano. Se você vive
numa região quente e baixa, cultive a Artemisia à sombra, por ex. fileiras de
Artemisia alternadas com fileiras de milho. Se tiver a possibilidade de regar os
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campos, a altura ideal seria de semear no meio da estação chuvosa, de transplanar
no princípio da estação seca que é normalmente mais fria.
8.3 Transformação em medicina
Fazer a colheita das folhas assim que apareçam os primeiros sinais de flores a brotar.
O conteúdo de artemisina é mais alto mesmo antes da planta dar flores. Os galhos
e o resto da colheita podem ser usados para fazer adubo ou para alimentar os animais.
Na Tanzânia, as mulheres amarram as raízes com uma corda e a usam como
vassoura!
Procedimento da colheita
Com uma mão, segure bem a ponta do ramo, com a outra, retire as folhas de cima
para baixo. Talvez seja bom usar luvas. Remova todos os ramos e galhos entre as
folhas. As folhas frescas podem ser utilizadas imediatamente para o tratamento do
paludismo. Caso contrário, seque-as.
Secagem
Além disso, coloque as folhas sobre uma tábua e pique com uma faca bem afiada
em pedaços do tamanho de 1 cm (da mesma forma que se cortam os vegetais na
África e a cebolinha na Europa). Seque as folhas cuidadosamente dentro de 3 dias
a uma temperatura abaixo de 40ºC. Se o ar estiver úmido, seque ao sol. Se o ar
estiver seco, seque à sombra. De qualquer forma, as folhas devem ser secas dentro
de 3 dias. Enquanto secam, retire todos os galhos e folhas velhas. Passe por uma
peneira com buracos do tamanho de uma rede mosquiteira. Pode-se fazer uma
peneira caseira desse tipo.
As folhas devem ser secas até o higrômetro colocado dentro do saco plástico junto
com as folhas acusar uma umidade inferior a 40%.
É muito difícil saber o rendimento de uma colheita nova, cultivada num local novo.
Em condições ótimas, cada planta produz cerca de 400 g de folhas secas.
Isto significa que uma planta pode ser usada para tratar 11 pacientes (35 g cada).
Armazenamento
Guardar num local escuro dentro de um frasco ou barril metálico bem fechado.
Pôr um higrômetro dentro do recipiente. Se o higrômetro mostrar cerca de 40%
de umidade no ar, as folhas, mantidas hermeticamente, permanecerão por 3 anos.
Qualidade
As folhas permitem um chá de boa qualidade quando não têm ramos ou flores,
ficam bem secas e têm uma cor verde-escuro, não cinzento ou castanho.
Embalagem
Para o transporte, embalar em sacos plásticos, que não deixem ar entrar, em porções
de 50g. No rótulo, indique o prazo de validade, que é de dois anos após a
embalagem. Por favor, escreva no rótulo: “Este chá deve ser guardado em um
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recipiente de vidro hermético com uma tampa de metal. Apenas se mantido seco
desta maneira, o chá pode ser usado até a data de validade mencionada neste
rótulo”.
Preço: Na maioria dos países, contamos o preço médio de uma garrafa de cerveja
para uma cura de artemísia (50g).
Informe as autoridades! Se a Artemisia já não está sendo cultivada no seu país,
tentem obter permissão formal para cultivá-la. Informem o Ministério da
Agricultura que a Artemisia já está sendo cultivada por colaboradores de anamed
em 70 países; por exemplo, na África do Sul, existe uma plantação de 2 hectares.
Se for necessário, peçam ao vosso Bispo para falar com o Ministro ou Ministério
de Agricultura sobre a Artemisia.
8.4 Tratamento contra paludismo com Artemisia annua anamed “A-3”
Novamente, recomendamos que procurem as autoridades responsáveis.
Não precisam ter medo, pois, estão se guiando claramente pelas directrizes da
Organização de Saúde Mundial (OMS). Em 1987, a OMS declarou que todos os
estados membros deveriam:
a) incluir os curandeiros tradicionais nos cuidados da saúde ao nível comunitário
b) apoiar à pesquisa de plantas medicinais usadas tradicionalmente
c) desenvolver o intercâmbio com outros países no ramo da medicina tradicional
Visite os representantes da OMS e o Ministério da Saúde no seu país. Mostre-lhes
o nosso documento e as suas plantas. Certamente lhe darão os parabéns!
Uma palavra de encorajamento e de cuidado também: A Anamed pode salvar
mais vidas com Artemisia do que com qualquer outra planta! Chá feito das folhas
de Artemisia annua foi usado na China para tratar febre há mais de 2000 anos.
Em Janeiro de 2006, a companhia farmacêutica Suiça “Novartis”, anunciou que
pretende produzir 100 milhões de doses (tratamentos) do medicamento antipalúdico
chamado “Coartem” (artemether/lumefantrine), ou seja, 30 milhões de doses a mais
em 2006 do que produzidas no ano antes. Dizem que esta droga tem um poder de
cura de cerca de 95%. Podemos citar o registro de três clínicas diferentes no Congo.
161 voluntários africanos foram tratados com chá de Artemísia; após 7 dias,
91% estavam livres dos patógenos de paludismo.
Mesmo assim, é importante enfatizar que toda terapia, seja química ou biológica,
tem uma taxa limitada de sucesso. Seria errado colocar a fé completamente em um
único remédio, seja comprimido ou planta.
O êxito da anamed foi de confirmar que o chá feito da híbrida especial, A-3, é
também muito eficaz no tratamento do paludismo. O chá de Artemísia é, na
verdade, uma “terapia combinada” porque contém pelo menos 10 componentes
antipalúdicos. A dose que administramos baseia-se na dosagem prescrita no
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“Nono Livro de Drogas Chinêses”, em informações obtidas no “Manual de Hagers”
e nas nossas próprias análises feitas em algumas universidades.
 Preparação do chá A-3:
Para adultos de 60 a 70 kg: derrame um litro de água a ferver sobre 5 g de folhas
secas de A-3 (ou 25 g de folhas frescas). Deixe esfriar durante 15 minutos e depois
filtre. Divida o chá em 4 partes iguais e beba em intervalos de 6 horas. Precisa-se
ter uma boa balança capaz de pesar 5 g, ou saber que 5g é a quantidade que cabe
dentro do recipiente plástico de 30ml, antigamente usado como recipiente de filme
ou corresponde a 4 colherinhas de chá bem cheias.
Atenção: Nunca preparar o chá de Artemisia num pote de ferro porque
a Artemisina reage com o ferro!
Tabela 8.1 Dose diária do chá de Artemisia
Peso
do
paciente (kg)
Idade
5-6
2-3 meses
7-10
4-11 meses
11-14
1-2 anos
15-18
3-4 anos
19-29
5-9 anos
30-39
10-11anos
40-49
12-13anos
50+
adultos

Chá de Artemisia tomado de forma oral
...g de folhas/ em ...ml de água por dia, durante 7 dias
0.5 g / 100 ml
1 g / 200 ml
1.5 g / 300 ml
2 g / 400 ml
3 g / 600 ml
3.5 g / 700 ml
4 g / 800 ml
5 g / 1,000 ml

 preparação dum enema em vez de injeção
Em muitos países tropicais, as mães pedem uma injeção para seus filhos,
considerando-a “um tratamento especial”. No entanto, a injeção não deve ser
considerada como um favor, mas deve ser usada apenas quando o paciente não pode
beber chá ou tomar comprimidos porque está inconsciente. Além disso, as injeções
são caras, muitas vezes não disponíveis e às vezes contaminadas. Neste caso,
recomendamos dar um enema. Enema é a introdução de um fluido através do ânus
no intestino.
Como fazer um enema baseado em Artemísia: usar três vezes mais folhas de
Artemísia (porque as substâncias ativas são menos absorvidas por uma aplicação
anal do que por uma aplicação oral) e a metade da quantidade de água (em uma
aplicação anal não se pode dar uma grande quantidade de água).
No primeiro dia, administre a dose diária completa em um enema e, em seguida, nos
dias seguintes, divida a dose diária em 4 doses (4 enemas) durante o dia, assim a
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cada 6 horas. Por exemplo, para um adulto: Deite 500 ml de água a ferver sobre 15 g
de folhas secas ou 75 g de Artemísia fresca, espere pelo menos 15 minutos, filtre e
deixe arrefecer. A cada 6 horas, tomar ¼ do chá de Artemísia (125 ml) e administrar
como enema ao paciente. Em caso de emergência, dissolver os comprimidos de
Paracetamol dentro (mesma dose que para a aplicação oral). Reduzirá a febre e
poderá eventualmente afastar o paciente da sua inconsciência, o que possibilitará
continuar o tratamento com Artemísia por via oral. Em caso de necessidade, pode
dissolver
os comprimidos de Quinina (mesma dose como na aplicação oral) neste
Artemisia
ou separadamente. Repita este enema por sete dias. Assim que o
paciente puder beber novamente, administre todos os medicamentos por via oral. É
importante respeitar a dose de acordo com o peso/idade do paciente.
Como dar um enema: Coloque o paciente de barriga para baixo, coloque uma
almofada embaixo de modo que o ânus fique em cima. Dê o enema nas
concentrações dadas acima. Na ausência do equipamento adequado, você pode usar
uma seringa descartável sem a agulha. Supervisione o paciente de perto por uma
hora depois da aplicação para garantir que o líquido não seja expelido - se isso
acontecer, dê a mesma dosagem novamente.

8.5 Tratamento de paludismo com chá A-3 em pormenores
Notas:
A. Estas recomendações são o resultado da nossa própria observação e de muitos
estudos acadêmicos. A Organização Mundial da Saúde promove a “Medicina
Tradicional”, mas não o uso de chá de Artemísia! Por favor, tente convencer a
sua autoridade de saúde antes de usar esses tratamentos.
B. Estas sugestões não são descritas para turistas, mas para o povo local, e
estrangeiros que vivem em regiões endêmicas de paludismo.
C. Como paciente, não hesite em buscar aconselhamento médico em qualquer
momento! Como médico, não hesite em usar medicamentos confiáveis e
disponíveis localmente. Como ministro da saúde, aconselha o povo do seu país
a usar estas receitas!
D. Por favor não reproduza estas recomendações sem nos consultar, visto que
sempre estamos melhorando as mesmas de acordo com os resultados dos
nossos parceiros.
E. Sempre que falamos sobre “Artemisia”, referimo-nos às folhas originadas da
planta “Artemisia annua anamed”. As suas folhas têm um alto teor medicinal.
Devem ser folhas frescas ou bem secas e armazenadas em recipientes bem
fechados.
F. Para a maioria dos adultos, o tratamento com chá de Artemisia é suficiente.
Porém, às vezes, um tratamento adicional é necessário, por ex. no caso de
recrudescência i.e. a repetição do ataque de paludismo dentro de um período de
4 semanas, ou caso o paciente não mostre sinais de melhoria dentro de 24 horas
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G.

H.

I.

J.

K.

L.

a partir do começo do tratamento com chá de Artemisia. Neste último caso, é
possível que o problema não seja paludismo.
Como pesar as folhas de Artemisia: Secar as folhas de Artemisia durante 3
dias, a uma temperatura não superior a 45ºC, e passar por uma rede
mosquiteira. Pesar este pó numa balança. Se não houver uma balança, um
recipiente de filme fotográfico de 30 ml cheio de folhas secas de Artemisia
(sem comprimir) corresponde a 5 gramas. Se triturarem as mesmas folhas até
formar um pó fino e se encherem o mesmo recipiente, terão 10 g de Artemisia
pulverizada! Não é difícil de construir uma balança. Basta pendurar 2 copos
plásticos, um à direita e outro à esquerda, duma vara conforme indicamos no
livro da “Medicina Natural nos Trópicos: IV Manual de Recursos do
Professor” (número da publicação:113). No copo esquerdo colocar 5 folhas de
papel branco tipo A4 (cada metro quadrado pesa 80 g, portanto cada folha pesa
5 g) no copo do lado direito colocar folhas frescas de Artemisia. Assim que a
balança ficar equilibrada, terão 25 g de Artemisia!
Preparação do chá de Artemisia anamed: Derramar um litro de água a ferver
sobre 5 g de folhas secas ou 25 g de folhas frescas. Deixar repousar durante 15
minutos e filtrar. Preparar o chá novamente todos os dias – o chá sempre deve
ser usado dentro de 24 horas.
Se você não gosta do sabor amargo do chá: Polvilhe as folhas secas de
Artemisia, todas as manhãs e à noite; misture a quantidade necessária de
Artemísia em pó com um pouco de iogurte, manteiga de amendoim, suco de
tomate ou purê de banana etc e engula-a. Então beba água boa.
Açúcar no chá: Normalmente somos contrários a pôr açúcar nos chás porque
o açúcar cria cárie dentária e contribui para outras doenças. No caso do
paludismo porém, ocorre a destruição do açúcar no sangue. Portanto, para
crianças até um ano de idade, podem adoçar o chá de Artemisia com açúcar.
Para crianças mais velhas adicionar mel ou açúcar. Mas, apenas adicionar o
mel ou açúcar imediatamente antes de tomar o chá. Caso contrário, durante o
dia qualquer micróbio pode se multiplicar no chá.
Mel: Normalmente preferimos acrescentar mel aos nossos chás, ao invés de
açúcar. Contudo, não é recomendável de dar mel a bebês com menos de um
ano. Para crianças maiores de um ano, pode-se dar uma mistura de folhas secas
de Artemisia diretamente com mel. Preparar uma mistura fresca cada dia!
Preparação de “Artemisia anamed açucarada”: Devido este medicamento ser
destinado a bebês, é preciso ter extremo cuidado com a limpeza no fabrico
deste produto.Lavar as mãos primeiramente antes de colher as folhas. Escolher
as folhas do topo da planta, do local mais limpo. Lavar as folhas
cuidadosamente. Cortar e secar as folhas numa mesa limpa. Pilar até ficar em
pó usando apenas instrumentos limpos, se disponível, podem usar um moedor
elétrico de café.
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Aquecer o açúcar numa panela limpa verificando que micróbios quaisquer
tenham morrido e que o açúcar esteja seco. Assim que o açúcar esfriar,
misturar 10 g de Artemisia em pó com 90 g de açúcar. Se não tiverem uma
balança, a medida correspondente é um (1) recipiente de filme fotográfico
cheio de folhas secas pulverizadas com três (3) recipientes cheios de açúcar.
Quando misturado, 1 colher de chá deste preparado pesa 3 g de mistura
correspondente a 0.3 g de Artemisia seca. Validade do produto: Um ano se for
mantido num recipiente fechado que não deixe ar entrar.
M. Enema (clister): supervisionar o paciente para assegurar que o enema (clister)
não é expelido. Se sair dentro dos primeiros 30 minutos, voltar a aplicar outro
clister.
N.

Em alguns países a Cloroquina foi substituida por Amodiaquina.

O.

A Artemisia afra cresce na região entre a Etiópia e a África do Sul. Estudos
recentes mostraram que, embora não contenha artemisinina, às vezes é usado
com sucesso no tratamento do paludismo.

Tratamentos de paludismo em detalhe
1. Grávidas no primeiro trimestre: Se um médico estiver disponível, você pode
usar chá Artemisia anamed sob a sua supervisão. Se não, cabe a você escolher este
chá ou tomar comprimidos de Quinino (20 mg por kg de peso corporal por dia
durante 7 dias). Beba também 2 litros de chá de Erva-cidreira todos os dias.
2. Grávidas no segundo e terceiro trimestre: Se houver médico, pedir o seu
conselho. Poderão usar chá Artemisia anamed (ver a nota H do número anterior).
Beber um litro todos os dias, durante 7 dias. Também beber 2 litros de chá de
Erva-cidreira todos os dias. Se necessário também acrescentar comprimidos de
Quinino (20 mg por dia por cada kg de peso corporal por dia durante 7 dias).
3. Mães que amamentam: Poderão usar chá Artemisia anamed (ver a nota H do
número anterior). Beber um litro, cada dia, durante 7 dias pelo menos. Também
beber 2 litros de chá de Erva-cidreira todos os dias. Se for necessário, acrescentar
comprimidos de Quinino (20 mg por dia por cada quilo de peso do corpo durante
7 dias) ou três comprimidos de Sulfa-pyri*.
Se a paciente não puder beber, tentar o seguinte: derramar 500 ml de água sobre
15 g de folhas secas ou 75 g de folhas frescas de Artemisia. Deixar repousar durante
15 min. Depois filtrar e aplicar um clister (em 4 ou mais porções). Caso seja
necessário, poderão dissolver comprimidos de Quinino ou xarope de Quinino no
clister de Artemisia. Dissolver 20 mg de base Quinino por cada kg de peso do corpo
em
500 ml do líquido do clister. Aplicar este clister durante 7 dias ou até que a
paciente possa beber novamente e pode continuar com o chá.
*Sulfa-pyri é a abreviação de Sulfadozina-pirimetamina, nome comercial Fansidar
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4. Crianças de 2 a 3 meses de idade ou com o peso inferior a 6 kg:
Dar uma quarta parte do comprido Sulfa-pyri* uma vez, ou uma dose total de 150
mg de base de Cloroquina dividida em 3 dias, ou uma dose total de 150 mg de base
de Amodiaquina dividida em 3 dias. Dar bastante de beber à criança (água fervida,
leite do peito).
Se não houver disponibilidade destas drogas ou o tratamento não for eficaz, então
usar Artemisia. Se o bebê se dispõe a tomar o chá, administrar 25 ml de “chá de
Artemisia anamed” (ver nota H do numero anterior) 4 vezes ao dia, i.e. num total
de 100 ml por dia, durante pelo menos 7 dias. É provável que o bebê aceite tomar
“Artemisia anamed açucarado” (ver nota K do número anterior): Dar meia colher
de chá 4 vezes ao dia i.e. um total diário de 2 colheres de chá.
Se o bebê não estiver consciente, tentar o seguinte: Colocar xarope de Quinino, ou
dissolver comprimidos de Quinino (20 mg de base quinina por cada kg de peso do
corpo por dia) em 50 ml de água. Dividir em 4 ou mais partes e administrar como
clister durante o dia. Assim que o paciente volte a ganhar consciência, parar a
administração do clister e dar o medicamento pela boca.
Se não houver Quinino, poderão tentar um clister de Artemisia: Derrame 50 ml de
água a ferver sobre 1,5 g de folhas secas ou 7,5 g de folhas frescas. Deixe repousar
durante 15 minutos. Filtre e deixe esfriar. Administre este chá como clister, dividido
em 4 doses, durante o correr do dia. Repita este procedimento durante 7 dias, ou até
que o paciente possa voltar a beber. Entretanto, compre os outros medicamentos
porque a Artemisia sozinha poderá não ser suficiente para tratar o bebê.
5. Crianças de 4 a 11 meses (peso inferior a 10 kg):
Dar a metade de um comprimido Sulfa-pyri* de uma só vez, ou uma dose total de
250 mg de base Cloroquina dividida em 3 dias, ou a dose de 250 mg de base
Amodiaquina dividida em 3 dias. Dar de beber bastante à criança (água fervida,
leite de peito).
Caso não haja disponibilidade destas drogas ou o tratamento não seja eficaz, então
usar Artemisia. Se o bebê se dispõe a tomar o chá, administrar 50 ml de chá de
Artemisia anamed (ver a nota H do número anterior) 4 vezes ao dia, isto é, num
total de 200 ml por dia, durante pelo menos 7 dias. É bem provável que o bebê
aceite melhor “Artemisia anamed açucarada” (ver a nota K do número anterior):
Dar uma colher de chá rasa 4 vezes ao dia, isto é, um total diário de 4 colheres de
chá.
Se o bebê não estiver consciente, tentar o seguinte: Colocar xarope de Quinino, ou
dissolver comprimidos de Quinino (20 mg de base quinina por cada kg de peso do
corpo por dia) em 50 ml de água. Dividir em 4 ou mais partes e admistrar como
clister durante o dia. Assim que o paciente volte a ganhar consciência parar com
os clisteres e dar o medicamento pela boca.
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Se não houver Quinino, poderão tentar um clister de Artemisia: Derramar 100 ml
de água a ferver sobre 3 g de folha seca ou 15 g de folhas frescas. Deixar repousar
durante 15 minutos. Filtrar e esfriar. Administrar este chá como clister, dividido
em 4 doses, durante o correr do dia. Repetir este procedimento durante 7 dias, ou
até que o paciente possa voltar a beber. Entretanto, comprar os outros
medicamentos porque a Artemisia sozinha poderá não ser suficiente para tratar o
bebê.
Para este grupo etário, a Artemisia annua pode também ser administrada em
combinação com Proguanil ou Cotrimoxazol.
6. Crianças de 1 a 2 anos de idade (peso inferior a 14kg):
Se a criança se dispõe a tomar o chá, administre 75 ml de chá Artemisia anamed
(ver a nota H do número anterior) 4 vezes ao dia, isto é, um total de 300 ml por dia,
durante 7 dias pelo menos. É bem provável que a criança aceite mais facilmente
a “Artemisia anamed açucarada” (ver nota K do número anterior): Dê uma colher
de chá rasa 5 vezes ao dia, isto é, um total de 5 colheres de chá por dia, durante pelo
menos 7 dias.
Para ter maior segurança, dê também ¾ de um comprido Sulfa-pyri* de uma só vez,
ou uma dose total de 350 mg de Cloroquina dividida em 3 dias, ou uma dose total de
350 mg de Amodiaquina dividida em três dias. Dê também bastante líquido para a
criança beber (chá de Cymbopogon citratus, água fervida e esfriada).
Se o paciente estiver inconsciente, tentar um clister: Derramar 150 ml de água a
ferver sobre 4,5 g de folhas secas ou 22,5 g de folhas frescas de Artemisia. Deixe
repousar por 15 minutos, depois filtre e deixe esfriar. Acrescente comprimidos de
Quinino ou xarope de Quinino (20 mg de base quinino por cada kg do corpo).
Administrar como clister, dividido em 4 partes ou em mais doses durante o curso do
dia. Repetir o clister durante 7 dias. Assim que o paciente puder beber novamente,
dar o medicamento pela boca. Para este grupo etário, a Artemisia annua pode
também ser administrada conjuntamente com o Proguanil, Cotrimoxazol ou
Malarone.
7. Crianças de 3 a 4 anos de idade (peso inferior a 18 kg):
Se a criança quer tomar o chá, administre 100 ml de chá Artemisia anamed
(ver nota H do número anterior) 4 vezes ao dia, isto é, um total de 400 ml por dia,
durante 7 dias pelo menos. É provável que a criança ache mais aceitável tomar
“Artemisia anamed açucarada”. (Ver a nota K do número anterior). Dar 2 colheres
de chá rasas 4 vezes ao dia, isto é, um diário total de 8 colheres de chá durante pelo
menos 7 dias.
Para ter maior segurança, dar também 1 (um) comprido Sulfa-pyri* de uma só vez,
ou uma dose total de 450 mg de Cloroquina dividida em 3 dias, ou uma dose total de
450 mg de base de Amodiaquina dividida em três dias. Dê também bastante líquido
à criança (chá de Cymbopogon citratus, água fervida e arrefecida).
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Se o paciente estiver inconsciente, tentar o seguinte: Derramar 200 ml de água a
ferver sobre 6 g de folhas secas ou 30 g de folha frescas de Artemisia. Deixar
repousar durante 15 minutos,depois filtrar e deixar esfriar. Acrescentar
comprimidos de Quinino ou xarope de Quinino (20 mg base de quinino por cada
kg do corpo). Administrar como clister, dividido em 4 partes ou em mais doses
durante o curso do dia. Repetir o clister durante 7 dias. Assim que o paciente
puder beber novamente, dar o medicamento pela boca.
Para este grupo etário, a Artemisia annua pode também ser administrada
conjuntamente com o Proguanil, Cotrimoxazol ou Malarone.
8. Crianças de 5 a 9 anos de idade (peso inferior a 29 kg):
Poderão usar Artemisia. Derramar 600 ml de água a ferver sobre 3 g de folhas
secas de Artemisia (ou 15 g de Artemisia fresca). Esperar pelo menos 15 minutos.
Depois filtrar. Dividir em 4 copos e dar um de cada vez, 4 vezes ao dia. Repetir
este procedimento durante pelo menos 7 dias. Se a criança se recusar a tomar o
chá, será mais aceitável tomar “Artemisia anamed açucarada”(ver a nota K do
número anterior): Dar duas colheres de chá rasas 5 vezes ao dia, isto é, um total
de 10 colheres de chá cheias por dia, durante 7 dias, pelo menos.
Se este tratamento sozinho não for suficiente, dar também 1½ compridos de Sulfapyri* de uma só vez, ou uma dose total de 700 mg de Cloroquina dividida em
3 dias, ou uma dose total de 700 mg de base Amodiaquina dividida em três dias.
Dê também bastante líquido para beber (chá de Cymbopogon citratus, água).
Se o paciente estiver inconsciente, tentar o seguinte: Derramar 300 ml de água
a ferver sobre 9 g de folhas secas ou 45 g de folhas frescas de Artemisia. Deixar
repousar durante 15 minutos, depois filtrar e deixar esfriar. Administrar como
clister, dividido em 4 ou mais doses durante o dia. Caso seja necessário, dissolver
e acrescentar comprimidos de Quinino ou xarope de Quinino (20 mg base de
quinino por cada kg do corpo). Repetir o clister durante 7 dias. Assim que o
paciente puder beber novamente, dar o medicamento pela boca.
Para este grupo etário, a Artemisia annua pode também ser administrada
conjuntamente com o Proguanil, Cotrimoxazol, Malarone ou Primaquina.
9. Crianças de 10 a 11 anos de idade (peso inferior a 39 kg):
Poderão usar a Artemisia derramando 700 ml de água a ferver sobre 3,5 g de folhas
secas de Artemisia (ou 17,5 g de Artemisia fresca). Esperar pelo menos 15 min.
Depois filtrar. Dividir em 4 copos e dar um de cada vez, 4 vezes ao dia. Repetir
este procedimento durante 7 dias, pelo menos.
Se este tratamento não for suficientemente eficaz, dar também 2 compridos de
sulfa-pyri* de uma só vez, ou uma dose total de 900 mg de Cloroquina dividida em
3 dias, ou uma dose total de 900 mg de base de Amodiaquina dividida em três dias.
Dê também bastante líquido para a criança beber (chá de Cymbopogon citratus,
água).
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Se o paciente estiver inconsciente, tentar o seguinte: Derramar 350 ml de água
a ferver sobre 10,5 g de folhas secas ou 52,5 g de folhas frescas de Artemisia.
Deixar repousar durante 15 minutos depois filtrar e deixar esfriar. Administrar como
clister dividido em 4 ou mais doses durante o dia. Caso se torne necessário,
dissolver e acrescentar comprimidos de Quinino ou xarope de Quinino ao clister de
Artemisia (20 mg base quinino por cada kg do corpo). Repetir o clister durante
7 dias. Assim que o paciente puder beber novamente, dar o medicamento pela boca.
Para este grupo etário, a Artemisia annua pode também ser administrada
conjuntamente com o Proguanil, Cotrimoxazol, Malarone, Primaquina, Doxiciclina
e Tetraciclina.
10. Crianças de 12 a 13 anos (peso inferior a 49 kg):
Poderão usar a Artemisia derramando 800 ml de água a ferver sobre 4 g de folhas
secas de Artemisia ou 20 g de Artemisia fresca. Deixar apurar durante pelo menos
15 minutos. Depois filtrar. Dividir em 4 copos e tomar um de cada vez, 4 vezes ao
dia. Repetir este procedimento durante 7 dias, pelo menos.
Se este tratamento por si próprio não for suficientemente eficaz, acrescentar
2½ compridos de Sulfa-pyri* de uma só vez, ou uma dose total de 1200 mg de
Cloroquina dividida em 3 dias, ou uma dose total de 1200 mg de base de
Amodiaquina dividida em três dias. Beber muito chá de Cymbopogon citratus,
e água.
Se o paciente estiver inconsciente, tentar o seguinte: Derramar 400 ml de água
a ferver sobre 12 g de folhas secas ou 60 g de folhas frescas de Artemisia. Deixar
repousar durante 15 minutos , depois filtrar e deixar esfriar. Administrar como
clister dividido em 4 ou mais doses durante o dia. Caso se torne necessário, poderão
acrescentar comprimidos de Quinino ou xarope de Quinino (20 mg base quinino por
cada kg do corpo). Repetir o clister durante 7 dias. Assim que o paciente puder
beber novamente, dar o medicamento pela boca).
Para este grupo etário, a Artemisia annua pode também ser administrada
conjuntamente com o Proguanil, Cotrimoxazol, Malarone, Primaquina, Doxiciclina
e Tetraciclina.
11. Crianças maiores de 13 anos ou adultos (peso maior de 50 kg):
Poderão usar a Artemisia derramando 1 litro de água a ferver sobre 5 g de folhas
secas ou 25 g de folhas frescas de Artemisia. Esperar pelo menos 15 minutos.
Depois filtrar. Dividir em 4 copos e dar um de cada vez, 4 vezes ao dia. Repetir este
procedimento durante 7 dias, pelo menos.
Se este tratamento não for suficiente por si próprio, dar também 3 compridos de
Sulfa-pyri* de uma só vez, ou uma dose total de 1500 mg de Cloroquina dividida
em 3 dias, ou uma dose total de 1500 mg de base Amodiaquina dividida em três
dias. Dê também bastante líquido para a criança beber (chá de Cymbopogon
citratus, água).
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Se o paciente estiver inconsciente, tentar o seguinte: Derramar 500 ml de água
a ferver sobre 15 g de folhas secas ou 75 g de folha frescas de Artemisia. Deixar
repousar durante 15 minutos, depois filtrar e deixar esfriar. Administrar como
clister dividido em 4 ou mais doses durante o dia. Caso se torne necessário,
poderão dissolver e acrescentar comprimidos de Quinino ou xarope de Quinino (20
mg base quinino por cada kg do corpo). Repetir o clister durante 7 dias. Assim que
o paciente puder beber novamente, administrar o medicamento pela boca.
Para este grupo etário, a Artemisia annua pode também ser administrada
conjuntamente com o Proguanil, Cotrimoxazol, Malarone, Primaquina, Doxiciclina
ou Tetraciclina.
8.6 Artemisia e câncer
A artemisinina já é patenteada como remédio para o câncer e é usada por mais
e mais médicos no tratamento de tumores. Recomendamos, no entanto, chá A-3.
Assim, com a aprovação do seu médico, você pode tomar:
- na fase aguda, beber um litro de chá A-3 todos os dias, feito de 5-10 g de folhas
secas de Artemísia (dependendo da gravidade da doença, pode ser por uma
semana ou mesmo por meses)
- na fase crônica, beba diariamente uma chávena de chá A-3 (250ml) feito de 1,25
g de A-3 e continue por semanas, ou mesmo anos, ou engula a mesma quantidade
de A-3 em pó. A experiência de pacientes com câncer que usam A-3 até agora
parece indicar que:
a) às vezes a condição melhora muito dramaticamente
b) às vezes A-3 parece ter pouco ou nenhum efeito
c) quando tomado ao lado de quimio ou radioterapia, os efeitos colaterais negativos
dessas terapias às vezes são ligeiros e às vezes significativamente menos graves.
8.7 Outros usos possíveis para a Artemisia annua anamed
8.7.a Usos medicinais internos
Cuidado: No caso do uso em mulheres grávidas, por favor observar as precauções
mencionadas acima.
Para as doenças listadas abaixo, tem-se a opção de se tomar Artemisia diariamente
na dose maior, de 5 g ou mesmo 10g, ou na dose menor de 1.25 g.
Dose maior: Derramar 1 litro de água a ferver sobre 5 g de folhas secas, ou
25g de folhas frescas e beber durante o curso do dia (5 g de
folhas secas, passadas por uma peneira equivalem a 4 colheres
de chá cheias).
Dose menor: Derramar 200 ml (1 chávena) de água a ferver sobre 1.25 g de
folhas secas ou 6,25 g de folhas frescas e beber durante o curso
do dia.
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Prevenção do paludismo: Muitos colegas de trabalho de anamed na África
descobriram que quando tomam chá de Artemísia regularmente, sofrem de
paludismo com muito menos frequência, e se o fazem, muito menos seriamente do
que anteriormente. Hoje, fora do interesse pessoal, algumas grandes empresas
(por exemplo, no Burundi, Camarões e Uganda) recomendam aos seus trabalhadores
que bebam chá de Artemísia como profilaxia do paludismo.
a) Os expatriados e visitantes da Europa (sem imunidade contra paludismo) que
desejem tentar esta abordagem devem proceder da forma seguinte: deitar uma
chávena (250 ml) de água a ferver sobre cerca de 1,25 g de Artemisia annua anamed
seca (cerca de uma colher de chá) todas as manhãs antes do café da manhã. Após
pelo menos 15 minutos, por ex. depois do café da manhã, filtre e beba este chá.
O chá deve ser bebido de uma só vez, e não no decorrer do dia. Desta forma, a
concentração de artemisinina no sangue é, por um curto período de tempo, quatro
vezes o nível necessário para matar os parasitas de paludismo. As crianças devem
tomar menos, de acordo com seu peso corporal. Aqueles que não podem beber este
chá amargo devem tomar a mesma quantidade de folhas, pulverizá-las e, todas as
manhãs, misturar 1,25 g deste pó com um pouco de iogurte, manteiga de amendoim
ou mel. Comece com isso no dia da chegada, depois diariamente enquanto estiver no
exterior, e continue por pelo menos 3 semanas depois de voltar para casa.
b) As pessoas que nascem e vivem nos Trópicos (ou seja, com alguma imunidade
contra paludismo) podem beber uma chávena de chá de artemísia uma ou duas vezes
por semana. Isso reduz o número de ataques de paludismo em cerca de 50%.
AIDS – Tratamento de apoio e reforço do sistema imune: A artemisina já está
patenteada como um medicamento usado na terapia da AIDS. Em vários Centros
de saúde onde a Medicina Natural é praticada, os pacientes de AIDS tomam chá
de Artemisia, quer numa dose maior ou menor, todos os dias da sua vida. Sempre
que possível, tomam também chá de Cymbopogon citratus, pó de folhas
de Moringa, e comem muito alho e geleia de Aloe. Para mais informação sobre
o tratamento de pacientes com HIV/AIDS ver o livro de Medicina Natural,
publicação anamed "AIDS and Natural Medicine" ordem no. 115.
Bilhárzia: A artemisina reduz o número dos agentes patogénicos de bilhárzia.
Tentem o tratamento com a dose maior (5g/dia), tomando o chá durante 2 ou
3 semanas. Possivelmente combinar este tratamento com um tratamento
convencional. Se for possível, verifiquem o resultado deste tratamento num
laboratório e enviem-nos os resultados. Investigações sobre o tratamento de animais
infectados e tratados com Artemeter (i.e. artemisinina pura) mostraram resultados
positivos.
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Bronquite e dor de garganta: Derramar água a ferver sobre folhas secas ou frescas
de Artemisia e levar ao fogo brando. Inalar os vapores. Para dor de garganta,
gargarejar com chá de Artemisia.
Cândida albicans na boca: Mastigar algumas folhas de Artemisia durante o dia.
As crianças poderão preferir a mistura de uma colher de chá de A-3 em pó
misturado com mel.
Cândida albicans na barriga: Beber chá A-3, feito conforme para a paludismo,
durante 12 dias.
Chikungunya e Dengue: Beber chá de Artemísia de acordo com a dose alta por
duas semanas. De acordo com o feedback que recebemos, os períodos de febre e de
dor serão reduzidos.
Febre, constipação: Primeiramente, quando a infeção ocorrer, beba 3 litros de chá
de Cymbopogon citratus todos os dias. Se a febre persistir, ou se a gripe ou a tosse
persistir, então tomar 1 litro de chá de Artemisia, à dose maior, e 2 litros de chá de
Cymbopogon citratus todos os dias, durante 7 a 12 dias.
Hemorroidas: Este é o uso mais antigo registrado na medicina Chinesa tradicional
do tratamento com o chá de Artemisia. Beber um litro de chá de Artemisia todos os
dias. Na região de Gamo Gofa, na Etiópia, muitas pessoas sofrem de hemorroidas
crônicas e têm um grande sucesso com este tratamento (na dose maior - ver acima).
Num caso de hemorroidas moderadas, beber uma chávena de chá de Artemisia
ocasionalmente. Externamente, usar também pomada de Artemisia
(ver o
capítulo 12).
Lúpus eritematoso (uma doença que causa inflamação, vermelhidão e inchaço dos
tecidos): Dose alta por 4 semanas, se não houver melhora, interromper o tratamento
com Artemísia; caso contrário, continue com a dose baixa.
Problemas gastrointestinais (colite, doença de Crohn, diverticulite, disenteria
crônica), doenças reumáticas, artrite, polimialgia, borreliose, babesiosa:
Tomar chá de Artemisia na dose maior durante 7 dias e depois na dose menor até
que os sintomas desapareçam. A Artemisia desinfeta todo o sistema e ajusta o
sistema imune de modo a ficar equilibrado novamente.
Outras doenças: Recebemos relatos isolados de resultados surpreendentemente
bons com uma série de outras doenças e queixas, incluindo gota, diabetes,
hipertensão arterial, verrugas, osteoporose, epilepsia, febre glandular, enxaqueca,
psoríase e leishmaniose. O portão está aberto para mais pesquisas! Os pacientes
devem tomar chá usando 5g de Artemísia por dia durante uma semana. Se não
houver melhora, parar com o tratamento. Caso contrário, o tratamento é continuado
com 5g na fase aguda e depois 1,25g na fase crônica.
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8.7.b Usos medicinais externos
Feridas infetadas: Ferver as folhas em fogo brando durante 20 minutos em
pouquíssima água e depois colocar esta pasta, quando está fria, sobre a ferida.
Para furúnculos fechados, usar alho (ver o Capítulo 2).
Infeções nos olhos: Muitas pessoas nos Trópicos são cegas (tracoma) porque,
quando bebês ou crianças pequenas, quando incomodadas por moscas, não podiam
pagar nem medicamentos caros nem médico. As duas receitas seguintes são apenas
para casos de emergências, quando não houver nem colírios estéreis nem pomadas
para os olhos. Os europeus devem tomar cuidado, pois muitas vezes têm uma reação
alérgica ao pólen de Artemísia. Por isso devem estar certos que não são alérgicos e
que o chá com que banham os seus olhos é feito apenas de folhas e não de flores de
Artemisia!
Receita A: Ferva 25 g de folhas frescas ou 5 g de Artemísia seca com 1 chávena de
água (200 ml) por 5 minutos. Filtrar através de um filtro de papel (café). Coloque
um pano de algodão limpo neste chá e ferver novamente. Deixe esfriar e coloque
o pano úmido sobre os olhos por cerca de 5 minutos.
Receita B: Misture 10 g de folhas de Artemísia secas e pulverizadas (sem flores!)
com 100 ml de azeite e 10 g de cera de abelha. Aqueça em uma panela limpa (sem
banho-maria), mexendo sempre. Usando um termômetro, mantenha
a mistura a
95-100° C por 15 minutos. Filtrar imediatamente através de papel de filtro e despeje
em recipientes limpos (por exemplo, selar porções de 5 g em pequenos sacos de
polietileno). Coloque uma pequena quantidade
no olho afetado.
Mesmo em áreas de desastre, mantenha tudo o mais estéril possível. Com ambas as
receitas, repita este tratamento várias vezes ao dia. Também tratar os olhos com
geleia de aloe, e apoiar este tratamento, tomando chá Artemisia internamente.
Problemas de pele, micose, eczema e hemorroidas: Use pomada de Artemísia
por causa do seu efeito anti-séptico moderado. Pulverize 2,5 g de folhas secas de
Artemísia e misture com 100 ml de óleo vegetal (o melhor é azeite de oliva, ou
amendoim ou óleo de girassol). Em seguida, prepare como descrito no capítulo 12.
Use dentro de 1 ano. Aplique sempre na pele úmida e esfregue bem.
8.7.c Outras aplicações
Medicamento veterinário: Recebemos vários relatórios positivos. O mais notável
é o tratamento do câncer em cães. Em geral, após a colheita das folhas de Artemísia,
os galhos remanescentes podem ser dados aos animais para que possam roê-los de
acordo com sua necessidade. Artemisia trata suas infeções bacterianas internas e até
mesmo a coccidiose fatal.
Outros animais podem receber folhas cortadas frescas ou folhas secas misturadas em
suas rações. Para galinhas, porcos, pombas, etc., como substituto para os
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antibióticos prejudiciais, experimente com 10 g de folhas secas de Artemísia em
1 kg de ração. Dê por 5 a 10 dias.
Pesquisadores da Romênia deram às galinhas afetadas 15 g de folhas secas de
Artemísia em um quilo de ração seca para tratar a eimeriose, uma doença do
revestimento intestinal. Artemisia annua também é conhecida para o tratamento
de vermes.
Repelente de insetos: Os agricultores da Tanzânia descobriram que, quando fileiras
de plantas de milho são alternadas com fileiras de Artemísia, o milho sofre menos
pragas de insetos e, portanto, requer pouco ou nenhum inseticida.
Repelente de mosquitos: Para repelir mosquitos, mantenha várias plantas de
Artemísia ou ramos de Artemísia frescos em um vaso dentro da casa.
Traças: Coloque as folhas secas de Artemisia annua em saquinhos de algodão ou
papel entre as suas roupas.
Bebidas: Para fazer uma bebida refrescante como substituto de bebidas comerciais,
ferva 5g de folhas secas ou 25g de Artemísia fresca em 1 litro de água por 10 min.
Para uma chávena deste chá, adicione 20 chávenas de água boa e o suco de 10
limões. Sirva bem frio.

Capítulo 9. Azadirachta indica (Neem, Margosa)
O Neem é originário da Índia, onde é muito estimado. Os
Indianos têm levado a planta consigo para os países
estrangeiros porque, para eles “o Neem simboliza a
continuidade da tradição e cumpre a necessidade que temos
de viver em íntima harmonia com a natureza”. Sabões,
cosméticos, formas farmacêuticas e pesticidas agrícolas que
utilizam Margosa, cada vez mais são usados em todos os
continentes do mundo, particularmente na Europa e América
do Norte.
9.1 Descrição botânica: Família: Meliaceae
O Neem cresce melhor onde a ocorrência de chuva é entre 250 a 2000 mm por ano,
e onde tem um solo profundo, bem drenado e areoso. Pode sobreviver em tempo de
seca severa e cresce em lugares secos e em terra altamente degradada, e que, por
fim, pode acabar tornando essa terra pobre em terra produtiva. Não cresce bem
onde a terra tem alto conteúdo de umidade. Cresce entre temperaturas de 4 a 40º C,
e em altitudes de até 2000 m acima do nível do mar.
A árvore Margosa é sempre-verde, ou seja, perene. Chega a durar 300 anos e pode
atingir uma altura de 30 metros e uma largura da copa de 20 metros. Começa a dar
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fruto ao fim de 3 a 5 anos e torna-se totalmente produtiva após 10 anos.
Sob condições favoráveis, uma árvore pode dar cerca de 50 kg de fruto por ano
e 350 kg de folhas verdes. 50 kg de fruto dão 30 kg de sementes que por sua vez
produzem 6 kg de óleo e 24 kg de torta.
9.2 Multiplicação
As árvores da Margosa multiplicam-se melhor através de sementes. Escolha
sementes frescas, pois só germinam quando têm menos de 3 meses de idade. Retire
as cascas e coloque as sementes em 10 folhas de jornal molhadas. Coloque
o tabuleiro de semeadura num lugar quente e tome cuidado para que o jornal esteja
sempre húmido. Ao fim de uma semana, as raízes terão se desenvolvido. Remova
o jornal e coloque as sementes num tabuleiro profundo com terra arenosa. Deve
ficar num lugar claro mas fora da luz do sol. Ao fim de duas semanas, plante
separadamente em vasos pariculares usando uma mistura com 50% de terra e
50% de estrume bem decomposto. Ao fim de 3 meses, replante as plantas no lugar
da sua posição definitiva.
Para multiplicar a partir de uma estaca, corte um pequeno galho, retire as folhas
e meta-o na terra úmida. Para multiplicar a partir de uma raiz, cave numa distância
de cerca 2 m do tronco da árvore e, ao encontrar uma raiz horizontal de cerca de
2 a 4 cm de espessura, corte um segmento de 20 cm e enterre o pedaço da raíz
a 5 cm de profundidade.
A árvore Margosa pode também ser plantada na encosta de montanhas, em terreno
baldio, ao lado de estradas, em terra pedregosa baixa e mesmo perto da costa.
9.3 Colheita e armazenamento das sementes
Lavar as sementes e secá-las bem ao sol, durante alguns dias. Guardar em
recipientes arejados, ex. um saco de juta ou num cesto, mas nunca num saco
plástico ou dentro dum pacote fechado para que não ocorra a possibilidade do
crescimento de fungos tóxicos.
9.4 Preparação do óleo de Neem (usado em medicina e agricultura)
Primeiramente descascar as sementes. A forma mais fácil é de colocar as sementes
num pilão grande e pilar ciudadosamente até que as cascas se rachem e fiquem
abertas. Tomar cuidado para que ao rachar a casca, a semente não seja esmagada.
De uma altura um pouco acima do cesto, derramar a mistura de casca e semente,
de modo a que a casca seja soprada para o lado, e apenas a semente caia no cesto.
Repetir este processo até que toda a casca seja removida. Remover quaisquer
sementes que estejam podres ou que tenham perdido a sua cor de castanho claro,
porque poderão se tornar venenosas. Após ter feito esta separação, voltar a colocar
as sementes sadias no pilão e pulverizar até que se torne um pó pegajoso, de cor
castanha. Amassar esta pasta com a mão. Apenas acrescente um pouco de água
de modo a poder amassar. Amassando durante algum tempo, o óleo começa
54

a desprender-se. Ao pressionar a pasta com mais força, sai mais óleo.
Continuar a amassar e a apertar a pasta até que não saia mais óleo algum. Desta
forma, extraem-se 100 a 150 ml de óleo de um quilograma de sementes da Margosa.
O resíduo sólido é chamado torta ou bolo de semente da Margosa e pode ser usado
como ração para os animais, como fertilizante ou pesticida natural.
9.5 Uso na medicina
EFEITOS SECUNDÁRIOS: Tratamentos com a Margosa, especialmente internos,

não devem ser prolongados por grandes períodos. O uso excessivo da Margosa
poderá vir a causar dano ao fígado.
9.5.a Cuidando dos dentes e da boca:
O cuidado dos dentes torna-se cada vez mais importante. Em toda a parte, as
pessoas estão consumindo mais e mais açúcar.
Como Escova de dente: Usar um pequeno galho da árvore. Isto providencia uma
limpeza química mecânica e natural e cuida das gengivas assim como dos dentes.
Estão também usando extratos da casca da árvore de Neem em pastas de dentes
comerciais e líquidos para a higiene da boca.
Como Pasta de dentes: Lavar muito bem a casca da árvore da Margosa. Cortar em
pedaços bem pequenos e secar muito bem. Pilar até formar um pó fino. Aquecer sal
de cozinha numa panela de modo a remover toda a umidade. Num pilão novo,
colocar um copo do sal ainda bastante quente e um copo de casca da árvore da
Margosa. Pilar e depois passar por um pano de nylon. Guardar num recipiente bem
fechado, onde não pode entrar ar, e colocar um rótulo descritivo. Depois, usar como
se fosse pasta de dentes. Neem não apenas limpa os dentes, mas cuida das gengivas
também. A doença inoportuna das gengivas, chamada piorréia, caracterizada por
inflamação e as vezes sangramento, melhora de uma forma significativa ao se usar
pó da casca da Margosa.
9.5.b Tratamento da pele:
A Margosa é eficaz no tratamento da maioria das infeções da pele, tais como acne,
micose, psoríase, sarna e eczema. Pode também ser utilizada no tratamento de
reacções alérgicas.
 Tomar banho! Tradicionalmente, o povo Indiano costuma tomar um banho
quente com folhas da Margosa para tratar a pele.
 Pomadas:
- Pomada moderada de Neem: Misturar 10 g de folhas secas com 100 g de
óleo vegetal, aquecer durante uma hora em banho-maria, filtrar e acrescentar
10 g de cera de abelha derretida.
- Pomada mais forte de Neem: Misturar 10 g de sementes secas em pó com
100 g de óleo vegetal, aquecer em banho-maria durante uma hora. Filtrar e
acrescentar 10 g de cera de abelha derretida.
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- Pomada muito forte deNeem: Derreter 10 g de cera de abelha em 100 ml
de óleo vegetal. Quando tiver esfriado, acrescentar 10 ml de óleo da Margosa.
Tintura: Ensopar 20 g de folhas secas em 100 ml de álcool 70% (etanol para
uso externo, ou álcool feito na aldeia). Ao fim de uma semana, filtrar
a solução. Imediatamente antes do uso, misturar uma colher de chá desta
tintura com uma colher de chá de óleo vegetal e aplicar sobre a área afetada.

Pé de atleta: Esfregar as folhas sobre a área afetada ou então usar a mistura de
tintura e óleo.
Cuidado do cabelo: Usar uma decoção das folhas da Margosa para lavar a cabeça
para o tratar a caspa ou o piolho.
Tratamento da pele no caso de varíola ou varicela: É provável que o óleo ou a
tintura da Margosa também possa providenciar um tratamento anti-virulento à
varíola ou varicela.
Verrugas: Aplicar óleo da Margosa diretamente sobre a pele.
Sarna: Existem várias possibilidades:
a) pilar as folhas com um pouco de água até formar uma pasta, e esfregar sobre a
área
afetada
b) esfregar óleo de Neem sobre a área afetada
c) pilar folhas frescas de Margosa com açafrão numa proporção de 4:1 por peso
(ou uma mão cheia de folhas da Margosa mais um pedaço de curcuma, metade
do comprimento do dedo indicador). Esfregar sobre todo o corpo e deixar secar.
Escrófula, úlceras indolentes e impigem: Aplicar óleo de Neem. Se a reacção for
forte demais, diluir com óleo vegetal. Alternativamente, podem-se ferver algumas
folhas em pouca água durante 10 minutos. Depois colocar as folhas quentes como
compressa sobre a lesão durante 15 minutos de manhã e à noite. Algumas pessoas
recomendam este tratamento para as feridas da lepra, mas, sigam o conselho do seu
médico.
Queimaduras infetadas: Ferver uma mão cheia de folhas frescas num litro de água
durante 20 minutos. Filtrar enquanto estiver bem quente para evitar contaminação.
Deixe esfriar e use imediatamente para lavar a queimadura infectada. Preparar e usar
chá fresco desta maneira, três vezes ao dia. Colocar o paciente debaixo de uma rede
mosquiteira para evitar novas infeções.
Furúnculos: Se o furúnculo não estiver rompido, colocar um emplastro quente
sobre a área.
Furúnculos abertos, úlceras e eczema: As folhas devem ser fervidas durante
10 minutos num pouco de água antes de aplicar como emplastro quente.
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Cândida: A Cândida é um fungo tipo fermento que sempre está presente na
mucosa. Por vezes alastra-se fora de controle causando lesões na boca, na vagina ou
na pele. Misture uma parte de óleo de Neem com 9 partes das seguintes substâncias
e aplique da forma seguinte:
 para cândida na boca: mel (uma parte de óleo de Neem com 9 partes de mel)
 para cândida na vagina: iogurte ou óleo vegetal
 para cândida na pele: óleo de rícino ou qualquer outro óleo vegetal.
Feridas difíceis de curar: Tratar com óleo da Margosa duas vezes ao dia.
9.5.c Paludismo
Fazer um chá entornando 1 litro de água a ferver sobre 5 g de folhas secas (ou 10 g
em casos mais sérios). Tomar em porções idênticas, em intervalos igualmente
espaçados, durante o dia. Tomar muito de outros líquidos, idealmente 2 litros de chá
de Cymbopogon citratus por dia. Ler o Capítulo 5 sobre a paludismo. Este chá
poderá ser usado também para tratar sarampo e diarréia.
CUIDADO: Conforme já dito, o uso excessivo de chá da Margosa poderá causar
problemas de fígado.
Como preventivo: acrescentar um pouco de óleo da Margosa ao querosene na
lanterna para afastar os mosquitos. Mastigar algumas folhas uma vez por semana
para aumentar a imunidade.
9.6 Sabão medicinal ou champô
Usar 100 g de sabão normal. Cortar em pedaços, acrescentar um pouco de água
e entre 1 a 10 g de óleo da Margosa. Pilar, quentar com cuidado, pôr no molde
e deixar secar. O óleo da Margosa dá um perfume muito agradável ao sabão, e tem
qualidades anti-bactericidas.
Produtos de beleza à base da Margosa, tais como creme facial e champôs, cada vez
mais, estão se tornando populares na Europa e América do Norte.
9.7 Uso medicinal veterinário e alimento de animais
Aplique os produtos da Margosa nos animais para repelir pulgas, carrapatos
e piolhos. Use também em feridas e em contusões e também no tratamento da sarna.
Dependendo da severidade do problema, (problema ligeiro) usar o extrato de folhas,
(problema mais forte) o extrato de sementes esmagadas, (problema severo) o óleo da
Margosa. Ou pile as sementes de Neem (incluindo as conchas) até receber um pó
fino, e esfregue-o na pele do animal.
Usar o bolo das folhas da Margosa como suplemento alimentar para os animais. As
folhas contêm minerais, conteúdos altos de proteína (15%) e um teor alto de
celulose.
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As folhas da Melia azedarach (esquerda) e Azadirachta indica (direita). Estas duas
árvores têm propriedades medicinais e inseticidas muito semelhantes. Para uso
interno porém, recomendamos a Margosa porque tem sido mais pesquisada.

9.8. O uso da Margosa como inseticida em pulverizador: preparação e uso do
extrato de água de Margosa
Não é preciso descascar as sementes antes. Pilar duas mãos cheias de sementes até
que se tornem um pó grosso, ou pilar o fruto inteiro. Repetir isto duas vezes mais,
cada vez com duas mãos cheias de sementes ou do frutos inteiros. Se não houver
disponibilidade da semente, utilizar 10 mãos cheias de folhas frescas piladas. Juntar
tudo em um balde de água (cerca de 10 litros). Mexer vigorosamente e deixar
repousar durante uma noite. Filtrar. Aplicar com um pulverizador mas, caso não
tenham um, fazer um pincel caseiro com palha fina ou qualquer outra coisa
semelhante. Mergulhar no extrato e passar sobre cada planta várias vezes, tentando
espalhar o líquido de forma igual sobre as folhas. Repetir a pulverização cada 4 a 5
dias. Notem que nem todos os insetos são afetados na mesma velocidade. Ao regar
as plantas, faça por baixo da planta para que o repelente não seja lavado das folhas.
9.9 O uso de Margosa no armazenamento de alimentos
Misturar folhas secas da Margosa no arroz, trigo e outros grãos antes de guardar os
cereis por vários meses. As folhas do Neem, o óleo ou os seus extratos, repelem
insetos tais como besouros, escaravelhos de farinha, escaravelhos de sementes
de feijão e traças de batata. Grãos infestados poderão ser fumigados com fumaça
das folhas queimadas da Margosa.
Para preservar o feijão, precisa-se 2 a 3 ml de óleo da Margosa por cada quilo, isto
quer dizer por exemplo 250 ml de óleo por cada saco de 100 kg de feijão. O feijão
deve ser bem revestido com o óleo. Misture uma pequena quantidade de cada vez
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numa bacia plástica. Pode-se usar também um quilo de folhas secas em pó ou
sementes boas, bem finas em pó.
Recipientes (vasos) resistentes a pragas para armazenar cereias, podem ser
produzidos com uma mistura de folhas da Margosa, barro e cinzas.
Para proteger a roupa de traças, colocar folhas secas da Margosa nas dobras da
roupa.

Capítulo 10. Carica papaya (papaia)
10.1 Descrição botânica: Família Caricaceae
Tem origem na América tropical. Verdadeiramente não é uma árvore porque não
produz madeira. É uma erva tipo arbusto. Cresce
rapidamente produzindo fruto em menos de um ano.
Continua a dar flor, exceto durante épocas de seca
severa. Permanece sempre verde e sobrevive à seca.
A planta, é macho ou fêmea, ou, de vez em quando,
ambos.
Precisa de boa chuva ou ser bem regada, contudo,
requer que o solo seja bem drenado porque não tolera
terra encharcada. Cresce em temperaturas diferentes
mas morre com a geada. Cresce até uma altitude de
1,500 m acima do nível do mar.
10.2 Multiplicação e cuidados
Multiplica-se a partir da semente. Plantar a semente a um centímetro de
profundidade em terra areosa, dentro de tabuleiros de semeadura. Após a
germinação, ao fim de uma a quatro semanas, transferir para vasos. Colocar
3 mudas juntas. Deixe que recebam o sol da manhã. Ao fim de 6 meses, quando
derem flor, remova as plantas masculinas e as femininas fracas.
Nematóides aumentam em terreno onde a papaia cresce. É, portanto, aconcelhável
alternar o cultivo da papaia com outras culturas e colocar folhas de Neem na terra.
Porém, tomar cuidado porque as raízes da papaieira são muito sensíveis a
perturbações.
10.3 Usos da papaia
a. Comam o fruto delicioso, prevenindo a deficiência de vitamina A, B, ou C
Comam bastante papaia madura. Precisamos de vitamina A para ter boa visão,
vitamina B para o sistema nervoso e vitamina C para fortalecer o sistema
imunológico que permite ao corpo combater infeções.
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b. Vermes: A seiva de papaia verde geralmente é muito eficaz no tratamento da
maioria dos vermes intestinais. Lavar bem uma faca em água a ferver. Com um
pano limpo posto em água a ferver lave uma papaia verde enquanto ainda estiver
pendurada na árvore e faça cortes verticais na casca da papaia. Coletar a seiva numa
chávena ou numa colher limpa.
CUIDADO: Esta seiva é muito perigosa para os olhos.
Este medicamento deve ser tomado de manhã em jejum, junto com muita água e um
laxativo. Laxativos possíveis seriam:
1.
comer vários frutos bem amadurecidos, tais como mango ou papaia
2.
usar óleo de rícino farmacêutico
3.
Cassia occidentalis ou Cassia alata: Ferver uma colher de sopa de
folhas secas ou da casca da raiz durante 10 minutos num litro de água.
Beber tudo. Fará efeito ao fim de 8 horas.
O tratamento faz-se somente uma vez, mas deve ser repetido após uma semana, de
modo a garantir que todos os vermes sejam removidos. O tratamento pode também
ser administrado quando o paciente já tem diarréia.
Tabela 10: Dose da seiva da papaia no tratamento de vermes intestinais
Idade
6 meses a 1 ano

Dose
½ colher de chá

1 ano a 3 anos

1 colher de chá

4 anos a 6 anos
8 anos a 13 anos
14 anos e adultos

2 colheres de chá
3 colheres de chá
4 colheres de chá

c. Como profilático (medida preventiva) para vermes e amebas: Todos os
dias, mastigar um pedaço de folha de papaia (um quadrado de cerca de 5 cm de
tamanho), ou, pelo menos uma vez por semana, mastigar e engolir uma colher de
sopa de sementes de papaia. No Norte de Moçambique, escolas inteiras estão sendo
tratadas desta forma. Os vermes detestam o sabor das folhas de papaia, mais do que
as pessoas!
d. Indigestão: A papaia contém papaína, uma enzima digestiva. Se você tem
problemas digestivos, tome algumas gotas de seiva de papaia ou coma um pedaço
pequeno da folha de papaia com a refeição.
e. Tosse: Desenterre algumas raízes da papaieira (não a raiz principal) lave bem,
corte em pedaços e ferva a metade de uma mão cheia num litro de água durante
15 minutos. Filtre. Os adultos devem beber este chá durante do dia, as crianças, um
pouco menos, dependendo do peso do corpo.
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f. Ataque de asma: Comecem a fumar, mas folhas de papaieira! Sequem e
esmaguem folhas novas de papaia e fumem num charuto ou enrolado como
cigarro ou deixem queimar as folhas perto da cama onde a fumaça possa ser
inalada.
Alternativamente, beba chá feito de uma mão cheia de folhas de papaia ou uma
mão cheia de erva da asma (Euphorbia hirta).
g. Limpeza: Esfregando-se na pele, junto com bastante água, as folhas da
papaieira lavam muito bem o corpo, tal como sabão natural. Da mesma forma
podem ser usadas para lavar roupa de cor.
h. Diarréia: Ver o capítulo 4.
i. Paludismo: Derramar um litro de água a ferver sobre uma quantidade da erva
referente a uma mão cheia de folhas limpas. Deixar repousar durante 15 minutos
e filtrar. Beber em porções durante o dia. Adicionalmente, beber 2 litros de chá
de Cymbopogon citratus. Continuar este tratamento durante 7 dias. Ver o capítulo 5.
j. Feridas infectadas e furúnculos abertos: Ver o capítulo 2.
k. Infeções fungosas: Ver o capítulo 3.

Capítulo 11 – Moringa oleifera (Moringa, Rábano silvestre)
11.1
Descrição botânica: Família Moringaceae
A Moringa oleifera é uma árvore pequena, tipo arbusto que cresce rapidamente.
É permanente chegando a atingir 12 metros de altura na maturidade. É uma planta
nativa da Índia. A madeira é macia, a casca clara, e tem raízes muito profundas.
Cresce a uma altitude menor do que 1000 m acima do nível do mar e melhor onde a
temperatura varia entre 26 a 40ºC. A quantidade de chuva anual deveria ser maior
do que 500 mm, maas tolera também a seca. Embora produz vagens, não é uma
leguminosa.
A Moringa stenopetala é nativa do Quénia e
da Etiópia, crescendo até alturas de 2.000 m.
É ainda mais resistente à seca do que a Moringa
oleífera. As suas folhas, vagens e sementes são
maiores, e julga-se que as suas propriedades são
semelhantemente notáveis (ver abaixo).
11.2 Multiplicação
A árvore cresce rapidamente tanto de sementes
como de estacas, até mesmo em solos fracos.
Conforme a árvore cresce, quanto mais for
desbastada, mais folhas produz.
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11.3 Ingredientes
Importância para a nutrição:
As folhas são excelentes como fonte das vitaminas A, B e C. Contêm muitos
minerais, particularmente cálcio, ferro e fósforo. Também são ricas em proteínas,
e contêm muitos aminoácidos essenciais, ou seja, aminoácidos que são necessários
para uma boa saúde, e que o corpo não pode produzir em si. As folhas frescas têm
4 vezes o teor de cálcio do que leite e 4 vezes o teor de vitamina A do que as
cenouras, ainda mais concentrados nas folhas em pó.
Importância como medicamento: M. oleifera possui constituintes com propriedades
antibióticas (isotiocianatos). Essas mesmas substâncias inibem o crescimento de
tumores (cancerosos).
11.4 Comer como se fosse um vegetal nutritivo
É muito nutritiva! Plante uma árvore de Moringa em frente à janela da sua cozinha!
As folhas de M. oleifera são comidas no norte de Gana como vegetais, e as folhas de
M. stenopetala na Etiópia. Onde anamed introduziu M. oleifera, o pó das suas folhas
é usado com grande sucesso para combater a desnutrição, particularmente entre
as crianças.
Como preparar folhas de Moringa em pó: Colher as folhas, secar em 3 dias,
se possível à sombra. Em sol direto, forte, perdem a vitamina A. Pilar e peneirar
para remover os galhos e guardar em recipientes bem fechados num lugar escuro.
Se possível, verificar o conteúdo de umidade com um higrômetro para saber
exatamente quanto tempo poderão armazenar as folhas em pó.
O pó das folhas pode ser acrescentado ao arroz, cereais, molho, aliás, a qualquer
coisa. Para crianças menores de 5 anos sofrendo de má nutrição e outros problemas
de saúde, adicionar uma colher de chá cheia, a cada das 3 refeições. Crianças
maiores de 5 anos, acrescentar 2 ou 3 colheres de chá cheias a cada refeição,
dependendo do tamanho e da idade da criança.
Também se podem comer as vagens. Quando novas e tenras, devem ser cortadas em
pedaços curtos e cozidas como se fossem feijões verdes. Quando um pouco maiores,
cozer e retirar a semente e a polpa. Enquanto ainda verdes, mas bem crescidas e
formadas, usar apenas a semente, chamada “ervilha de Moringa”. Fritar em óleo
e comer, como se fossem nozes.
Também se podem comer as flores ou se pode fazer um chá delas. As abelhas
produzem um mel delicioso do pólen das flores da Moringa.
11.5 Óleo de Moringa
A semente da Moringa é relativamente macia. Disseram-nos que o método seguinte
é bom: primeiramente, esmaga-se a semente numa prensa de moagem ou num pilão.
Depois, acrescenta-se 10% do volume em água, e a mistura é levemente aquecida
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num fogo brando durante 10-15 minutos, tendo o cuidado de não queimar a
semente. O óleo vem à superfície e é removido. Aquecer este óleo de modo a retirar
toda a água. Filtrar. Cremos que esta receita pode ser melhorada e gostaríamos
de saber qual é a sua experiência neste uso.
O óleo de Moringa pode ser usado para:
a. cozinhar, é nutricionalmente valioso tal como o azeite de oliva, não se estraga
com facilidade e é excelente em saladas
b. lubrificação de mecanismos delicados
c. produção de cosméticos e sabão
d. iluminação de lanternas.
11.6 Usos medicinais
A maior parte da planta pode ser usada incluindo a raiz, casca, caule, folha, flor
e vagem - todos têm uso medicinal. Temos sido informados sobre os tratamentos
seguintes:
a. Comer as folhas: Não apenas são nutritivas, mas também ajudam a curar
a diarréia, aumentam a quantidade de leite materno e tratam a anemia e úlceras.
b. Gota, desordens do estômago e reumatismo: o óleo de Moringa é muito bom.
c. Para diabetes e hipertensão: A Moringa é anti-diabética, mas também tem
o efeito de reduzir a pressão arterial! Beba chá feito das folhas várias vezes ao
dia. Vários pacientes relataram que os níveis de açúcar no sangue e a pressão
arterial foram reduzidos pela ingestão regular de folhas de Moringa em pó.
Dependendo da gravidade, eles tomaram entre uma e três colheres de chá bem
cheias por dia. Alguns pacientes acharam mais eficaz mastigar e engolir um a
três grãos de sementes descascadas de Moringa oleifera 3 vezes ao dia. Tenha o
seu nível de açúcar no sangue e também a pressão arterial verificados
regularmente.
d.
-

Infeções de pele e sarna:
preparar uma pasta, pilando a semente e acrescentando um pouco de água, ou
ferver a raiz ou a casca do ramo e aplicar o líquido sobre a área afetada, ou
pilar as folhas frescas e espremer o suco sobre a área afetada.

e. Dor de dentes: Pilar a raiz fresca e aplicar sobre a área afetada.
f. Feridas: Pilar as folhas frescas ou pedaços de casca, acrescentar um pouco de
água e deixar ferver 20 minutos. Quando está frio, colocar diretamente sobre
a ferida.
g. Para constipações, pôr em infusão um cacho de flores em água a ferver durante
5 minutos. Tomar conforme necessário.
h. Tonturas e cansaço: Fazer uma sopa com as folhas.
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i.

Reumatismo: Pilar raízes frescas e aplicar sobre as áreas afetadas.
Alternativamente, assar algumas sementes, pilar até formar um pó, misturar com
óleo vegetal e aplicar sobre a área afetada.

Cuidado: A casca da raiz, nem a raíz de qualquer forma, não devem ser usadas por
mulheres grávidas.
11.7 Usos na agricultura
a. Agro-florestal: A Moringa é muito útil para formar barreiras de vento e cercas
vivas. Cresce rapidamente após ser desbastada. Aliás, o desbaste frequente aumenta
a produção de folhas. Possivelmente, as cercas vivas poderão ser a melhor maneira
de combinar os benefícios da Moringa, por exemplo: produção de folhas, lenha,
sombra, estrutura para plantas do tipo trepadeira, formação de barreiras de vento,
prevenção de erosão de solo e divisão de áreas no campo.
b. Alimento para animais domésticos: A folha da Moringa poderá constituir cerca
de 40% do seu alimento e pode aumentar a produção de leite das vacas.
c. Fertilizante: A torta das sementes que resta após a extração de óleo ou
purificação de água pode ser usada como um bom fertilizante o forragem para
animais domésticos.
d. A Moringa pode ser usada como um adubo verde. Plantar a Moringa densamente
e incorporá-la no solo assim que a planta atinja cerca de meio metro de altura.
Moringa pode ser usada como um prado verde. Plante-o densamente (10 x 10cm)
e corte- a várias vezes para obter a forragem animal.
11.8 Uso para a purificação de água
As vagens devem permanecer na árvore até que amadureçam. Apenas colher
quando secas. O número de sementes necessárias para tratar a água do rio depende
da quantidade de matéria suspensa na água. Para tratar 20 litros de água
(a quantidade carregada num balde comum) se precisam entre 5 até 20 sementes
de M.oleifera, conforme o grão da poluição. Remova as "asas" leves e as cascas das
sementes e pile-as bem.Acrescentar um pouco de água à semente esmagada para
formar uma pasta. Colocar a pasta numa garrafa limpa—uma garrafa de água é
ideal. Acrescentar um copo (200 ml) de água e agitar bem durante 5 minutos.
Esta ação ativa a química na semente esmagada.
Filtrar esta solução através de papel de filtro ou dum pano branco de algodão em um
balde. Mexer o conteúdo durante 2 minutos rapidamente e depois devagar durante
10-15 minutos. Durante esta fase de agitação lenta, a semente da Moringa coagula
as partículas pequeníssimas e as bactérias, assim formando partículas maiores que
afundam e assentam no fundo do balde. Ao cabo de algumas horas ou na manhã
seguinte, pode-se tirar a água limpa. Este processo retira cerca de 90 a 99,9 %
de bactérias, assim como clarifica a água.
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Atenção: Deve-se beber esta água no mesmo dia!
Se a água estiver ainda poluída, recomenda-se mais purificação ainda, através de
fervura (se possível, num forno solar) ou através da filtração utilizando um filtro
simples de areia.
Nota: As sementes da Moringa podem ser primeiramente usadas para extração de
óleo. O bolo resultante após a extração do óleo pode ser secado e guardado, pois
se mantém eficaz no tratamento da água, tanto quanto as sementes frescas.

Secção IV: A Preparação de Medicamentos
Capítulo 12: Óleos e Pomadas
Óleos e pomadas são medicamentos fitoterápicos convenientes para tratar problemas
de todos os tipos de doenças de pele, tal como borbulhas, feridas, contusões,
torcidas, ferimentos e até mesmo, doenças reumáticas.
Além destas, uma outra vantagem das pomadas é que podem ser armazenadas
durante vários anos, especialmente útil quando não há disponibilidade de certas
ervas durante todo o ano.
Um dispensário ou Centro de saúde pode manter um bom estoque de pomadas para
vários tratamentos. Algumas pessoas na comunidade poderão ganhar um pouco de
dinheiro preparando e vendendo tais pomadas.
12.1 Equipamento necessário:
-

2 panelas; uma pequena e outra grande para fazer o banho-maria
1 caneca ou lata de tomate para medir
1 coador ou pano para filtrar
alguns recipientes pequenos, por exemplo recipientes de filme fotográfico

12.2 Material necessário:
- ervas secas e piladas
- qualquer bom óleo vegetal, por exemplo manteiga de “shea”, óleo de semente de
palma, óleo de palma, óleo de girassol, óleo de amendoim, etc. NÃO usar
Vaselina. Se você usar óleo caseiro, é importante que toda a água seja eliminada
e todas as enzimas sejam destruídas. Nesse caso, primeiro aqueça o óleo a 100°C.
- cera de abelha ou cera de vela (tomar cuidado porque nem todas as velas são
feitas de cera).
12.3 Preparação:
a. Coleta e secagem do material vegetal
Cortar bem as ervas. Secar o material em 3 dias. Em regiões muito quentes, secar à
sombra, em regiões mais frescas, ou onde a umidade seja elevada, secar diretamente
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ao sol. Se ao fim de três dias o material não estiver quebradiço, secar num forno
solar até uma temperatura máxima de 40ºC. Pilar bem, formando um pó fino.
b. Aquecimento do material vegetal em óleo
Muitos dos componentes medicinais liberam-se em óleo vegetal quente.
Preparar o banho-maria conforme apresentado no diagrama. Idealmente, as alças
da panela interna ficam em cima das paredes da panela
externa. Com o banho-maria asseguramos que o óleo nunca
atingirá uma temperatura maior do que 100º C. Se o óleo ou
material da planta for aquecido mais do que esta temperatura,
é possível que os componentes medicinais sejam destruidos.
É muitíssimo importante que a água não se misture com
o óleo. Desta forma uma pomada pode durar dois ou mais
anos. Se a água estiver presente, a pomada torna-se rançosa
em poucos dias.
Derramar a mistura do material pulverizado da planta com o óleo (quantidades
conforme a tabela abaixo) dentro da panela pequena no banho-maria, colocando a
unidade inteira sobre o fogo ou fogão. Continuar a aquecer o óleo e o material
vegetal desta maneira durante 1 hora após a água começar ferver. Mexer a mistura
a cada 10 a 15 minutos.Uma forma muito melhor, sem dúvida, é colocar o banhomaria dentro do forno solar, seguindo o mesmo procedimento.
c. Filtrar a mistura: Limpar e secar a caneca de medida. Filtrar a mistura
para dentro da caneca usando um coador fino ou filtrando
com um pano (por exemplo nylon branco).
Espremer bem todo o material vegetal assegurando que
todo o óleo medicinal valioso foi colhido.
Agora, o óleo medicinal está pronto e pode ser usado como
medicamento de uso externo.
d. Para produzir uma pomada, acrescentar cera:
Acrescentar cera de abelha ou cera de velas até que o
volume aumente 10%. Por exemplo, a 600 ml de óleo,
acrescentar cera até que o volume atinja 660ml. A cera tanto
pode ser acrescentada quente ou fria. Quando fria, voltar a
aquecer em banho-maria até que toda a cera tenha derretido.
De qualquer modo, misture bem. Rapidamente e
cuidadosamente, derrame a mistura em pequenos contentores
e tape imediatamente.
e) Colocar rótulos: Os rótulos são muito importantes!
No rótulo, escrevam o seu nome, o nome da pomada, a data da produção e a data de
validade (normalmente 2 anos).
66

Tabela 11: Óleos medicinais

Erva
medicinal
–
seca ou em pó

Nome do óleo
Usos
(ou pomada)

Cuidado da pele

Nenhum

Beleza

Cuidado da pele

Limoeiro
ou
folhas de Aloe

Hemorróides

Inflamação
geral

Bebê

Camomila
Artemisia

em

Inflamação
Cuidado antiséptico da pele

Repelente
de
Eucalipto ou
insetos,
massagem
reumatismo
Queimaduras,
feridas de estar
Cebola
deitado na cama,
feridas
Reumatismo
Reumatismo
Anti-fungo

Moringa

Micose
Tratamento
profilaxia
queimadura
sol

Farmácia –
usando a
balança

Aldeia –
medindo
em ml

Seminário* usando latas de
purê de tomate 75
ml

Volume
das folha
No. de latas cheias
em pó em
de folhas a 15
latas de óleo
1000 ml
de óleo
Não usar ervas. Apenas óleo vegetal de boa
qualidade.
Peso das
folhas em
1000 ml de
óleo

70 g

200 ml

3 latas

75 ml

1 lata

300 ml

4 latas

25 g

75 ml

1 lata

100 g

300 ml

4 latas

Cebola picada

50 g

100 ml

1½
(ver
Nota
método no. 2)

Piri-piri

100 g

300 ml

4 latas

Ver nota 4

50 g

150 ml

2 latas

50g

150g

2 latas

Ver nota 1
25 g
abaixo
Flores
de
100 g
Camomila
Folhas
Artemisia

de

Folhas
Eucalipto

de

ou
Folhas
de
Moringa
de
oleífera

de

*Produção no seminário: estas quantidades podem encher a volta de 30 recipientes de filme fotográfico de 30ml.
Nota 1: Óleo de hemorroidas : Usar folhas de uma, algumas ou de todas as plantas seguintes
disponíveis: Artemisia, Basílico, Goiaba, flor de Camomila.
Nota 2: Pomada de cebola : Picar a cebola bem fininha e deixar secar durante um dia. Fritar a
cebola em óleo até ficar dourada. Filtrar e acrescentar a cera de abelha derretida ao óleo claro.
Mexer e engarrafar em recipientes limpos.
Nota 3: Pomada de reumatismo: Este método não requer “banho-maria”. Aqueça o pó de
pimenta juntamente com o óleo a cerca de 95°C durante 15 minutos com o fogo muito baixo. Use
óculos de proteção! Como a capsaicina, o constituinte principal das pimentas (Capsicum
frutescens), é muito perigosa, você deve escrever no rótulo “Cuidado: deixe longe dos olhos. Se
tocar nos olhos, lave com bastante água fria”.
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Nota 4: Óleo/unguento antimicótico: Usar folhas de uma, algumas ou todas as plantas seguintes:
Azadirachta indica, Melia azedarach, Cassia alata ou Artemisia annua.

Capítulo 13: A “Pedra Preta”
13.1 Preparação da “pedra branca”:
a. Torne-se amigo do talhante e peça a ele ajuda para cortar, com a serra
elétrica, o osso do presunto dd vaca. Conforme na figura ao lado, cortar
a terça parte do meio, em aneis de aproximadamente 2 cm de
comprimento, depois cortar cada anel em cerca de 6 partes.
b. Remover a medula óssea.
c. Ferver as partes em água durante 10 min.
d. Voltar a ferver em água limpa, desta vez com sabão, como por exemplo,
Omo, durante mais 10min. Soda (NaOH) seria melhor do que sabão.
Faz-se isto para remover a gordura.
e. Repetir o ponto d) acima.
f. Voltar a ferver novamente em água limpa para remover o sabão.
g. Secar ao sol durante 5 dias ou num forno solar durante 1 dia.
h. A aparência da “pedra” agora deve ser igual a marfim.
13.2
a.
b.
c.

Preparação da “pedra preta”
Usar uma lâmina para retirar quaisquer pontas ou arestas ásperas.
Cobrir cada pedaço com 2 ou 3 camadas de folhas de alumínio.
Colocar os pedaços no centro vermelho e quente de uma fogueira de carvão
vegetal. Dependendo da intensidade do fogo ou tamanho das “pedras” este
processo pode durar 10 até 30min.
d. É preciso de ter certa experiência para saber quando é que estão prontas. Uma
boa regra é esperar até que um bastante mau cheiro desapareça. Depois,
inspecionar um pedaço tendo o cuidado de não queimar os dedos. A “pedra”
deve estar sólida e preta. Se ainda estiver castanha, não está pronta. Por outro
lado, se existir pó branco, aqueceu demais e já começou a oxidar-se e a
desintegrar-se.
e. Tirar todas as “pedras” da fogueira e colocar num recipiente fechado durante
10 minutos enquanto esfriam. Remover a folha de alumínio.
f. A pedra preta está pronta para o uso.

13.3 O cuidado da “pedra preta”
Ter grande cuidado com a “pedra preta”. Protegê-la da poeira e mantê-la
completamente seca. Mantê-la num recipiente bem fechado onde não entre ar.
13.4 A regeneração da “pedra preta”: É melhor fazer novas pedras. Mas, se
necessário, ferva a pedra usada em água com sabão por 10 min, depois novamente em água fresca por mais 10 min. e finalmente seque-a no forno solar.
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13.5 Usos da “pedra preta”
a. Furúnculos, abcessos pequenos e feridas infectadas: Quebrar a pedra preta de
forma a ficar do mesmo tamanho que o furúnculo ou abcesso (coloque a pedra preta
em um novo saco plástico, cubra-a com um pano e bata com um martelo).
Pressione-o no abscesso para fazer contato com o líquido. A pedra preta esvazia
o furúnculo, portanto, mecanicamente removendo a maior parte dos micróbios.
b. Mordida de cobra ou insetos venenosos, ex. escorpiões: A pedra preta deve ser
usada logo depois de uma mordida de cobra!
Pressionar a pedra sobre a ferida para fazer contato com o líquido. Assim que
a pedra faz contato com o sangue, agarra-se à ferida e não larga até que o veneno
e a secreção tenham sido absorvidos. Isto pode demorar um dia inteiro.
A pedra preta é portanto um componente essencial em cada kit de primeiros
socorros nos Trópicos.
13.6 Como é que a “pedra preta” trabalha?
A pedra preta contém milhares de pequenos dutos canais. Através do processo de
ação capilar, uma pressão abaixo da pressão atmosférica é criada sobre a ferida.
Como resultado, o líquido flui da ferida para a pedra até que a ferida esteja seca.
Quase como uma esponja na água!

Secção V: A base da Prática da Medicina Natural
Capítulo 14 Trabalho em grupo: O que é desenvolvimento?
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Em grupos, compare as aldeias A e B (veja os dois desenhos, desenhados por um
artista africano) usando as questões seguintes:
a. Quais são as diferenças entre as duas aldeias?
b. Há alguma coisa boa na aldeia A?
c. Se a vila B fosse enviar você para a vila A como um cooperante, como você
trabalharia (prioridades, abordagem, sustentabilidade)?

Capítulo15: A criação de um Jardim de Plantas Medicinais
Para famílias e hospitais é importante criar um jardim de plantas medicinais para que:
 tenham sempre disponíveis as plantas que precisam para fazer
medicamentos
 as plantas silvestres não sejam destruídas pelo uso demasiado
 tenham um recurso em mãos para ensinar a outros.
Uma outra vantagem possível: O jardim medicinal numa clínica ou hospital pode
fornecer um lugar onde os familiares dos doentes mais pobres podem trabalhar em
retribuição ao tratamento recebido.
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15.1 Como proceder para criar um Jardim Medicinal para a Produção de
Medicamentos:
1. Primeiramente preparar as linhas de contorno, isto é, onde o terreno é da mesma
altura. Geralmente usa-se para isto uma moldura tipo “A” (triangulo). Plantar uma
cerca viva em fileira dupla ao longo das linhas (ex. Leucaena leucocephala,
Tephrosia vogelii, Acacia mangium, Crotalaria grahamiana, Sesbania sesban,
Cajanus cajan, etc.). A distância entre as linhas depende da descida, mas geralmente
pode-se planificar uma distância de 5 metros onde a inclinação não é alta, e de
3 metros onde o terreno for muito inclinado. Nas planícies, plante as sebes como
quiser (como cercas ao redor dos campos ou ao longo das estradas/caminhos, ...).
Plante fileiras de grama abaixo das sebes na encosta, como, Capim-limão, diferentes
espécies de Pennisetum, Brachiaria, Setaria ... As sebes visam fornecer adubo verde
(cortá-las regularmente a 1 metro de altura), enquanto as gramas visam proteger
o solo contra a erosão. Juntos, eles fixam a inclinação ao longo das linhas de
contorno como cinturões ao redor da colina. No entanto, se você quiser instalar um
sistema agroflorestal que lhe proporcione um pouco de sombra, um microclima
favorável para as plantas e uma proteção contra fortes chuvas ou tempestades
agressivas, bem como para o material verde para os seus animais e (bem) para o seu
composto, você precisa plantar árvores agroflorestais, árvores ”que têm uma copa
pequena como Maesopsis eminii, Toona ciliata, Moringa oleifera, Melia azedarach,
Grevillea robusta,… Plante estas árvores a cada 10 metros dentro da fileira das
sebes. Recomenda-se diversificar as espécies para garantir o equilíbrio ecológico
do sistema (diversificação em vez de monocultura). E, finalmente, não se esqueça
de plantar “árvores florestais” com uma copa grande (como Albizzia lebbeck,
Dalbergia spp, Khaya senegalensis, Tamarindus indica, Terminalia mantaly) como
“árvores protetoras” em locais onde a erosão começa, por exemplo, no topo de um
declive. Esteja ciente de que a resiliência de um sistema ecológico está se tornando
cada vez mais importante para desafiar um clima cada vez mais imprevisível.
2. Tudo que é cortado ou desbastado da cerca viva deve ser incorporado no solo,
ou usado como mulch.
3. Entre as cercas vivas coloque uma cultura mista das plantas medicinais mais
necessárias. Devem-se incluir todas as plantas descritas neste livro.
4. Formar um viveiro onde as estacas da Artemisia annua são multiplicadas e
cultivar outras mudas tais como, Moringa oleífera, Carica papaia, Azadirachta
índica e brotos de Aloe vera.
5. Embora o eucalipto seja uma planta medicinal valiosa, não se deve incluir esta
árvore no seu jardim ou horta. O Eucalipto seca o solo, tornando-o ácido e portanto
infértil.
6. Da mesma importância são frutas e legumes. Podem ser misturados no jardim
medicinal ou podem ser cultivados separadamente.
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7. Durante qualquer época do ano, reduzir a área de solo descoberto. Usar o
composto de folhas e estrumes, por exemplo folhas da bananeira, ou o desbaste ou a
palha da cerca viva. Isto conserva a umidade na terra e aumenta a quantidade de
húmus. Também é bom lembrar que toda a vez que a terra está exposta diretamente
ao sol, a mesma perde fertilidade porque micróbios importantes são destruídos.
8. Fabricar composto a partir de todo o seu lixo orgânico, que por sua vez, formará
um solo rico e preto, muito valido para as plantas.
15.2 O jardim de demonstração
Prepare um pequeno jardim separado como um jardim de demonstração, num local
que muitas pessoas o notarão, por exemplo em frente de uma escola, hospital ou
igreja. Use este jardim para treinar. Cultive apenas uma planta de cada espécie.
Prepare rótulos para cada planta. Você pode, por exemplo, usar tinta preta para
escrever o nome científico, o nome em português e o nome local em uma placa de
ferro, fixado a um bastão.

Capítulo 16: Reflexões Bíblicas sobre o Desenvolvimento
1.CONVICÇÕES CRISTÃS

Lucas 6:9-10
Filipenses 2:5-8
1 Coríntios 13:1-13
Mateus 18:18-20

Jesus curou um homem paralítico num Sábado
Ter a mesma atitude de Jesus
A coisa mais importante é o amor
Devemos fazer discípulos de todas as nações

2. LUTAR CONTRA OS REBANHOS VAGABUNDOS

Provérbios 12:10
Êxodo 3:1
1 Samuel 16:11
Jeremias 23:1

O homem justo cuida da necessidade das necessidades dos animais
Moisés cuidava de um rebanho
David cuidava de um rebanho
Pastores maus dispersam as ovelhas

3. EVITAR FOGUEIRAS NO CAMPO

Gênesis 1:26,29,31
Jó 22:20
Jeremias 22:7
Zacarias 11:1-4

Deus viu que tudo era bom
O fogo devora a riqueza
Destruidores colocam madeira valiosa no fogo
“Os pastos ricos estão destruídos”

4. VAMOS PLANTAR 10 ÁRVORES POR PESSOA TODOS OS ANOS

Lucas 6:43-45 e Mateus 7:16-20 Uma árvore boa dá bom fruto
Jó 14:7
Uma árvore cortada crescerá outra vez
Ezequiel 31:1-9
A beleza do cedro do Líbano
5. VAMOS PRATICAR O PLANEJAMENTO FAMILIAR

Lucas 14:28-30 Antes de construir uma torre, faz-se primeiro as contas de quanto custará
1 Timóteo 5:8
Devemos cuidar da família, em especial, das crianças
Génesis 33:13.14
O Senhor sabe que as crianças são delicadas
6. VAMOS TRABALHAR JUNTOS, HOMENS E MULHERES

Génesis 2:17-19
2 Tessalonicenses 3:7-10
Efésios 5:33

O homem estava a trabalhar no campo
Quem não trabalha também não deve comer
O homem deve amar a mulher como a si mesmo
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7. VAMOS TER ORGULHO DA MEDICINA NATURAL

1 Samuel 16:14-23
A música traz alívio a Saul
Marcos 8:22-26 e João 9:1-12 Jesus curou o homem cego com cuspe e as suas mãos
Lucas 10:34
O bom samaritano tratou o homem ferido com azeite e vinho
8. PARA CADA FAMÍLIA UM ESCORREDOR PARA A LOUÇA E UMA CASA DE BANHO

Êxodo 19:10
Deus mandou a Moisés que o povo lavasse a sua roupa
Lev: 15 Tomar banho e lavar a roupa do corpo e da cama quando existem fluidos do corpo
Deuteronômio 23:13-15
Evacuar e urinar numa latrina, tapando o buraco
9. O DEVER DE SER FIEL E CUIDADOSO

Levítico 15
A conduta sexual para o Povo de Israel
Êxodo 20:14
Não adulterar
Malaquias 2:14-15 e Provérbios 7:1-27 e Provérbios 5:1-21 Sê fiel
1 Coríntios 6:12-20
Sobre a imoralidade
10. O TRABALHO EM CONJUNTO SIGNIFICA ALEGRIA PARA TODOS

1 Coríntios 12:12-31
1 Coríntios 1:10
Efésios 4:3-5

O Corpo de Cristo
Concordar uns com os outros
Existe apenas um Corpo

Capítulo 17 : Código de conduta para “Curandeiros Naturais”
Após reconhecer e seguir este código de tratamento os curandeiros tradicionais
poderão ser praticantes de Medicina Natural, ou em outras palavras “Curandeiros
Naturais”. Desta forma, poderão evitar os aspectos negativos da sua profissão e
colaborar com a “medicina moderna” conforme a Organização Mundial da Saúde
tem promovido, por vezes em vão, desde que a Declaração de Alma Ata foi feita
em 1978.
A. Os “Curandeiros Naturais” nunca devem:
a. dar injeções
b. fazer tatuagens
c. fazer qualquer tipo de operação cirúrgica
d. fazer cortes profundos no corpo, isto é, cortar o corpo na esperança de esvaziar a
dor ou soltar maus espíritos. Exemplo: no caso de reumatismo “deixar que a dor
saia” e no caso de câncer “deixar que os maus espíritos escapem”
e. fazer cortes superficiais onde colocam medicamentos.
f. remover os ditos dentes falsos das crianças (os dentes novos de crianças novas
que sofrem de má nutrição parecem brilhar na gengiva, alguns acreditam que o
dente velho precisa ser removido)
g. retirar as amígdalas ou remover ou cortar a úvula
h. fazer abortos
i. usar qualquer tipo de feitiçaria
j. usar qualquer excremento
k. usar carne humana
l. usar qualquer animal para tratar uma pessoa
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m. aplicar clisteres – pode ser muito perigoso – exceto com água para tratar
prisão de ventre
n. pretender curar HIV/AIDS
o. fazer corte genital feminino - excisão feminina (isto é mutilação humana!)
B. Os “Curandeiros Naturais” procurarão manter indivíduos e comunidades em
boa saúde através de:
a. providenciar cuidados preventivos para a aldeia, a vila ou o distrito
b. educar pessoas em cuidados preventivos da saúde, por exemplo não usando
sabões que contêm mercúrio
c. participar ativamente num grupo de Medicina Natural local da comunidade
d. proteger as plantas medicinais
e. aprender os nomes científicos das plantas usadas
f. estabelecer um jardim de produção e demonstração de plantas medicinais e
nutritivas
g. usar os chás medicinais de uma forma adequada (ver “Medicina Natural no
Trópicos I”, capítulo 4.2)
h. usar outras receitas seguras para produzir medicamentos tais como pomadas,
óleos medicinais, SRO – Solução de Hidratação Oral, pós, a “pedra preta” etc.
i. especializar-se em uma doença determinada
j. administrar doses corretas
k. usar um termômetro para medir a febre
l. colaborar com o hospital, enviando doentes que não podem ser tratados ou
que têm febre alta, ou em qualquer outra condição crítica, para o hospital
m.aceitar um pagamento razoável dos pacientes, consoante com os meios de
cada um
n. treinar outros em Medicina Natural
o. cuidar carinhosamente dos doentes de SIDA, tratando os seus sintomas e
doenças relacionadas à SIDA, para que possam ter uma vida mais
prolongada e agradável
Através deste código de conduta, cada “Curandeiro Natural” passa a ser um
Agente de Saúde Primária.
Semelhantemente, seguindo os procedimentos da lista B acima, cada Agente de
Saúde Primária passa também a ser um Curandeiro Natural!

74

Capítulo 18: Publicações da anamed
Schafweide 77, 71364 Winnenden, Germany. Email para compra: anamedhmh@yahoo.de
Web-site: www.anamed-edition.com
INGLÊS
105
Hirt/M'Pia, "Natural Medicine in the Tropics I", Second Edition
106
This book together with colour poster (403)
109
Hirt/Lindsey, “Natural Medicine: II Treatments” Seminar handbook
113
“Natural Medicine: III Seminar Leader's Resource Kit”
115
"Natural Medicine: IV AIDS and Natural Medicine"
116
Document: “Four ULOG solar ovens and one drier: Construction plans and uses”
117
Document: “Neem in medicine and agriculture”
403
Colour Poster of 60 tropical medicinal plants 70 x 50 cm
107
Lindsey/Hirt ”Use Water Hyacinth!” (inc. instructions for solar oven constr.)
201
Report ”Be Black, Stay Beautiful”
204
Document ”Malaria: Artemisia annua” with an illustrated cultivation guide
ALEMÃO
101
Hirt/M’pia ”Natürliche Medizin in den Tropen”
102
This book together with colour poster (401)
401
Colour Poster ”Heilpflanzen in den Tropen“ 70 x 100 cm
303
Information re seeds of healing plants: purchase, preservation
202
Document "Malaria: Artemisia annua" with an illustrated cultivation guide
FRANCÊS
103
Hirt/M’Pia ”La Medecine Naturelle I”
104
This book with colour poster (402)
112
“La Medecine Naturelle: II Traitements » Seminar handbook, 40pp
118
“La Medecine Naturelle: III Guide du Formateur”
402
Colour poster ”Plantes médicinales tropicales » 70 x 50 cm
206
Report ”Mercury Soaps: A Modern Day Scandal” (French)
203
Document ”Malaria: Artemisia annua” with an illustrated cultivation guide
ESPANHOL
110
Hirt/M’Pia ”Medicina Natural” 160pp
207
Information: "Malaria: Artemisia annua" with an illustrated cultivation guide
121
“Medicina Natural en el Tropico: Parte B”
PORTUGUÊS
120
Hirt/M’Pia “Remédios Naturais nos Trópicos : I”
111
Hirt/M’Pia “Remédios Naturais nos Trópicos: II Tratamentos” Manual do
Seminário
205
Informação sobre a Paludismo: “Artemisia annua” com um guia de cultivação
ilustrado
405
Poster colorido das 60 plantas medicinais, 70 x 50 cm
129
Hirt/Lindsey/Balagizi, “SIDA e Medicina Natural"
SWAHILI
119
Hirt/Lindsey, “Dawa za asili katika nchi za joto: II Uzoefu” Seminar handbook
OUTROS MATERIAIS

400
404
408
409
412
419
411

White sheet, 70 x 100cm, laminated on both sides for teaching with markers
Colour poster of 60 medicinal plants, no text, laminated for use with markers
Collection of tropical seeds (ready for germination)
Malaria Artemisia Programme Starter-kit with 5000 seeds.
Artemisia seeds, refill pack for 409
Seeds of Moringa oleifera with English documentation
Dried Artemisia annua leaves: please contact us.
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